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ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকীতা৷ ও ঢাকা! বিশ্ববিস্ঞালয় 

কতৃক প্রণীত 
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২১, বলবাম ঘোষ ্্ীট, কলিকাভ1-৪ 

ভাবতে মুদ্রিত 
কলিকাতা ইউনিভাগিটা প্রেসেব সুপাবি্টেণ্ডেন্ট 

শ্রীশিবেন্্রনাথ কাঞ্জিলাল কর্তৃক প্রকাশিত 



বঙ্গমাতার শিক্ষাত্রতী সুসম্তান, 

ধাহাব পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়। পাঠলাভে 

বহু কৃতী বঙ্গবাসী ধন্য হইয়৷ গিয়াছেন, 

মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক, 
শিক্ষাসংস্কৃতিপৃত বাঙ্গালীদের অগ্রণী 

তবর্গত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, 

মহাভারতের অন্কল্প বৌদ্ধ শাস্ত্র 
পালি জাতক-গ্রস্থেব অনুবাদ করিয়া 

ধিনি বঙ্গভাষার গৌরব-বৃদ্ধি 
করিয়া দিয়াছেন, 

তাহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে 
এই জৈন কল্পূত্র গ্রন্থ 

উৎসগীকৃত হইল। 

জ্যৈক্ট ১৩৬০, জুন ১৯৫৩। 
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পরিচায়িকা 
জৈন সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম এবং সর্বমান্য ধর্মগ্রন্থ-সমূহ 

“আগম” অথবা “সিদ্ধান্ত” নামে পরিচিত । ৪৫ খানি বিভিন্ন 

গ্রন্থের সবায়ে এই “জৈনাগম” বা “জৈন-সিদ্ধাস্ত” শ্বেতাম্বর 
_ শাখার জৈনগণের মধ্যে প্রামাণিক শাস্ত্র রূপে প্রচলিত আছে। 

এই ৪৫ খানি গ্রন্থ কয়েকটা শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ১১টা “অঙ্গ” 
১২টা “উপাঙগ”, ১০টী পপ্রকীর্ণক”, ৬টা “ছেদগ্রন্থ” ২ খানি 
বিশেষ গ্রন্থ “নান্দীনুত্র” ও “অন্যোগণ্ধার” এবং ৪টী পমূলনুত্র”। 
এই গ্রন্থগুলি অর্ধমাগধী প্রাকৃতে বচিত; এগুলির সংগ্রহের 
সময় হীষটীয় পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে । এগুলিতে, জৈন মতের 
প্রতিষ্ঠাতী ও প্রচারক জিনগণেব জীবন-টরিত (বুদ্ধদেবের সম- 
সাময়িক বর্ধমান মহাবীব স্থামী, খ্রষ্ট-ূর্ব যষ্ঠ-পঞ্চম শতক, 
ইহাদেৰ মধ্যে অন্ততম ছিলেন ), জৈন আধ্যাত্তিক বিচার ও 
দর্শন, জৈন যতি বা সন্গ্যাসীদিগেব জীবন-চধ্যা বিষয়ে শিক্ষা, 
জৈনমার্গ-বিরোধী কতকগুলি অন্য সম্প্রদায়ের আলোচনা, 
বিভিন্ন জৈন মহাপুরুষ ও শ্রেষ্ঠ নারীদের উপাখ্যান, প্রভৃতি 
বিবিধ বিষয় লইয়া আলোচনা! আছে। ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক 
মতবাদ এবং যতিগণেব জীবন-চধ্যা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে 
স্বয়ং মহাবীব স্বামীব উপদেশই এই «জৈনাগম” গ্রনস্থাবলীর 
মুখ্য আধার। উপরস্ত, পরবর্তী জৈন আচাধ্যগণেব বচিত 
বিভিম আলোচনাও এই "আঁগম” শাস্ত্রের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। 

পস্তত পুস্তক “কল্পসুত্র” হইতেছে এই জৈনাগমের অন্তভুক্তি 
অশ্ততম লোক-প্রসিদ্ধ শাস্্র। ইহা আগমান্তর্গত হুযটী ছেদ- 



ছ্ই 
সৃত্রেব মধ্যে চতুর্থ “আয়াবদসাও (€ - আচাবদশকাঃ )” অথবা 

পরশা শ্রুতস্কদ্ধ” গ্রন্থের অষ্টম পবিচ্ছেদ, এবং এই “আধযাবদসাও”, 
* শ্রীষট-পূর্ব চতুর্থ শতকে বিদ্যমান জৈনাচাধ্য ভত্রবাহুর বচিত 

বলিয়া স্বীকৃত। এইজন্য এই শাস্ত্রকে “ভদ্রবাহু-বিবচিত 

কল্পসথত্র” বলা হয়। 

প্রস্তুত গ্রন্থের “অবতবণিকা”তে জৈন আগম তথ! ভত্রবাহু 

ও তাহার কৃতি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা পাওয়া যাইবে । 
মহাবীব স্বামী-প্রমুখ জৈন সম্প্রদায়েব কতকগুলি মহাপুরুষেব 
চবিত-কথা লইয়া! এই “ভদ্রবাহু-রচিত কল্পন্ত্র ৮ . 

অদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমাব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, 
আবশ্তক ভূমিকা, শব্দনূচী ও টাকাটিগ্লনী যোজনা কবিয়া 
অর্ধমাগধী প্রাকৃতে বচিত এই মসুল পকক্পস্ত্র” বঙ্গাম্থুবাদেব 
সহিত প্রকাশিত কবিলেন। বঙ্গীষ বাজ্ময়েব ইতিহাসে, বঙ্গ- 
ভাষায় প্রাচীন - ভাবত - বিগ্ঠা অনুশীলনের ইতিহাসে, এই 
প্রকাশনকে আমি একটা লক্ষণীয় ঘটনা বলিয়া মনে কবি। 
এবং ইহাব জন্য, এ যুগে বঙ্গভাষী জনগণেব মানসিক সংস্কৃতিব 

মুখ্য পরিপোষক বিধায়, পুস্তকের প্রকাশক কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়, বাঙ্গালী জাতিৰ তথা জৈন সমাজের নিকট হইতে 
অভিনন্দন ও. সাধুবাদ পাঁইবার মত কার্য্য কবিয়াছেন বলিয়া 
মনে কবি। প্রেসিডেন্সি কলেজেব ইংবেজী ভাষা ও সাহিত্যেব 
অধ্যাপক স্বর্গীয় প্রফুল্লচজ্জর ঘোষ মহাশয়, ছাত্রাবস্থায় ধাঁহাব 
শিল্লত্ব লাভেব সৌভাগ্য আমাব হইয়াছিল, পিতা ব্বনামধন্ত 
স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়েব স্মৃতি-বক্ষার্থ ও বাঙ্গালা 
সাহিত্যেব পোষণার্থ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালযেব নিকট ১৯৩৫ 
সালে “ঈশানচন্দ্র ঘোষ ফণ্ড» নামে ৪০১০০০ টাঁকাব একটা নিধি 



॥ 

তিন 

অর্পণ কবেন। এই নিথি-জাত অর্থ হইতে, ভাবাস্তর হইতে 

উপযোগী ও শ্রেষ্ঠ পুস্তকেব বঙ্গানুবাদ প্রকাশ কবার ব্যবস্থা 
আছে। “ভদ্রবাহু-কৃত কল্পস্ত্র” এই নিধির প্রথম পুস্তক রূপে 
প্রকাশিত হইল । বাঙ্গালা ভাষায় যে বিরাট জৈন সাহিত্য 
এতাবৎ এক প্রকার উপেক্ষিতই রহিয়াছে, তাহাব এক প্রাচীন 
এবং প্রামাণিক শাস্ত্-গ্রন্থের অনুবাদকে অবলম্বন করিয়া এই 
নিধিকে আশ্রয় করিয়! প্রকাশিতব্য গ্রন্থমালার সুত্রপাত হইল, 

ইহা বিশেষ আনন্দের কথা এই নিধিদ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যেব একটা 
অপূর্ণ দিকের পুরণ করিবার কার্ধ্য আরব্ধ হইল । 

প্রাচীন ভাবতের হিন্দু জাতি ও হিন্দু সভ্যতা, অনার্ধ্য 

দ্রাবিড়, নিষাদ ও কিবাত এবং আধ্য জাতির, ও এই জাতিগণেব 

মধ্যে বিকশিত ভাষা-সভ্যতাব মিশ্রণের ফল। আধ্য ও 

অনাধ্য-বংশ-জাত মহধি কৃষ্ণ ছৈপায়ন ব্যাস করুক বেদ ও 
পুরাণ সংকলনেব কালেৰ পূর্ব হইতেই, অর্থাৎ মহাভারতের যুদ্ধেব 
কালেৰ পূর্ব হইতেই, আধ্যদের ইবান হইতে ভারতে আগমনেব 
সময় হইতেই, এই মিশ্র প্রাচীন-ভারতীয় হিন্দু জাতির উৎপত্ভিব 
সুত্রপাত হইয়া গিয়াছে । আধ্যের! বাহির হুইতে যে ধর্ম এবং 

ধ্মীনুষ্ঠান লইয়া আসিল, তাহাব স্ববপ অনেকটা বৈদিক 
সাহিত্যে--খক্সংহিতায়, যজুঃসংহিতায় ও অর্থবসংহিতায়__- 

রক্ষিত আছে ; কিন্ত ভারতে সংহিতা-সংকলনের কাঁলেও তাহাতে 
অনাধ্য প্রভাব পছুছিয়াছে বলিয়া অন্কুমিত হয় । ভারতবর্ষে 

প্রাগ২আধ্য যুগের কিরাত, নিষাদ ও দ্রাবিড় (দাঁস-দন্থ্য ) 
অধিবাসীদেব মধ্যে যে ধর্ম ও অনুষ্ঠান ছিল, তাহা লোপ পাঁয় 
নাই, তাহা আধ্য ধর্ম ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হইয়া 
হিন্দু ধর্ম ও ধর্মাহুষ্ঠানেব মধ্যেই পবিবন্তিত পে বিছ্মান আছে। 



চাৰ 

আধ্যাত্মিক দর্শন বিষষে আধ্যদেব বিচাৰ ও চিন্তাধাবা এবং 

বিভিন্ন জাতির অনার্ধ্যদেব মধ্যে প্রচলিত নাঁনা বিচাব ও চিন্তা 

ধাবাব ঘাভ-প্রতিঘাতে, এখন হইতে তিন হাজাব বছব পূর্বেই, 
আর্ধ্যভাষা-ভাষী এই নবীন মিশ্র ভাবতীয জাতির মধ্যে নাঁনা 
প্রকাবেৰ দার্শনিক মতবাদে উদ্ভব হইল। ব্রাহ্ষণ্য অর্থাৎ 

*  আর্ধ্য-প্রধান বৈদিক মতবাদ, যাহাব সহিত ধীবে-ধীবে কতক- 
- গুলি প্রাগ্-আর্ধ্য চিন্তা ও অনুষ্ঠান সম্মিলিত হইয়া গেল, এই- 

সমস্ত মতবাদেব মধ্যে একটা বিশিষ্টতা লাভ কবিল-_-একই 
মিশ্র সভ্যতাব ছায়ায় ক্রমবর্ধমান প্রাচীন ভাবতেব জনগণেৰ 
মধ্যে এই ত্রাহ্মণ্য চিন্তাবই মুখ্য স্থান হইল । ব্রাক্ষণ্য চিন্তাব 
উদ্ভবেব প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জৈন চিন্তাঁধাবাব-ও বিকাশ হইল ; 
জৈনমতাবলম্বীদেব মধ্যে প্রচলিত ইতিহাস অনুসাবে, বাসুদেব 
বাঞ্চেঘ কৃষ্ণেব পিতৃব্যুত্র অবিষ্টনেমি বা নেমিনাথ ছিলেন 

অন্যতম জিন বা তীথন্কব অর্থাৎ জৈনমতেব স্থাপয়িতা, এবং 
নেমিনাথেব শিশ্তপবম্পবায় আমব৷ পাই আব ছুই তীর্ঘঞ্করকে _ 
পার্খনাথ, ও মহাবীব বর্ধমান, যিনি বুদ্ধেব সমকালীন ছিলেন । 
বৌদ্ধ মতবাদ খ্রীষ্ট-পূর্ব বষ্ঠ-পঞ্চম শতকে প্রতিষ্ঠিত হইল । এই 
ভাবে, অর্বাচীন নাম “হিন্দু” যাহাদেব সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পাবে, 
এবপ প্রাচীন ভারতের আধ্্যভাষী মিশ্র জনগণেব মধ্যে, 
তিন প্রকাবেব মুখ্য ধর্মমত ও ধর্মানুষ্ঠান নিজ নিজ স্থান 
কবিয়া লয়- ত্রান্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ। আবও কতকগুলি 
দার্শনিক মতবাদের বা সম্প্রদাষেব এবং এইসব বিভিন্ন মতেব 

প্রগাবক নানা গুরুব বা উপদেশকেব নাম ও পরিচয় ত্রাহ্মণ্য, 
জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়-যেমন আঁজীবিক, 

লোকায়ত বা চার্বাক, দণ্হস্ত প্রভৃতি? এগুলি এখন অবলুপ্ত, 



পাঁচ 

অথবা এগুলিব বিচার-ধার! পরবর্তী কালের অন্ত নানা সম্পদ্যায়ের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়া পরিবন্তিত আকারে রক্ষিত হইয়া 
আসিয়াছে । প্রাচীন ভারতকে সম্যক্ রূপে বুঝিতে হইলে, এবং 

প্রাঈীনেব উপবে আধারিত আধুনিক ভারতকেও জানিতে হইলে, 
প্রাচীন ভাঁরতধর্মের প্রকাশ-ক্ষেত্র এই-সমস্ত সম্প্রদায়, দার্শনিক 
মতবাদ, বিচার-ধারা ও অনুষ্ঠানাদিকে যথাযোগ্য আমাদের 
পরিচিত করিয়া লইতে হইবে! এই পরিচয়ের সাধন বিভিন্ন - 
প্রাচীন আর্য ভাষায় রক্ষিত হইয়া আছে-_যেমন বৈদিক ও 
লৌকিক সংস্কৃত, পালি, অর্ধমাগধী ও অন্য নানা প্রাকৃত, ও বৌদ্ধ 
সংস্কৃত। বাঙ্গালা ভাষাৰ মাধ্যমে এই-সমন্ত সাধন লইয়া 

আলোচনাকে আধুনিক বঙ্গীয় সংস্কৃতির-ই একটা আবশ্যক 
প্রকাশ-ভূমি বলিতে হয়। ইংরেজী ভাষা, আধুনিক বিশ্ব-সভ্যতাব 
প্রধান বাহন বলিয়া, ইতিমধ্যেই অনুবাদ ও বিচার-বিশ্লেষণাত্মক 
সাহিত্যের সহায়তায় এই ভাবে সংস্কৃতি-চর্চাব প্রধানতম ক্ষেত্র 
হইয়৷ দড়াইয়াছে। ত্রাক্ষণ্য দর্শন ও চিন্তাধারার আলোচনায় 
আধুনিক কালে বাঙ্গাল! ভাষা লক্ষণীয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, 
যদিও প্রধানতম শাস্ত্রগ্রন্থগুলির অনুবাদ ও সেইগুলিব বিচারকে 

লইয়া বাঙ্গালায় এযাবৎ যাহা করা হইয়াছে তাহাকে পর্যাপ্ত 
বল! চলে না। বৌদ্ধ শান্ত বাঙ্গালা ভাষায়, মুখ্যতঃ চট্টগ্রামের 
বাঙ্গালী বৌদ্ধগণেব কল্যাণে তাহার সম্মানিত স্থান করিয়া 
লইয়াছে-_-বৌদ্ধ পালি পিঁটকের একটা বড় অংশ বঙ্গাক্ষবে 
ও বঙ্গীন্ুবাদের সহিত প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে । স্বয়ং 
ঈশানচন্দ্র ঘোঁষ মহাঁশয় সমগ্র পালি জাতক গ্রন্থের 
বঙ্গান্থুবাদ প্রকাশ করিয়া! বঙ্গভাষাব সাহিত্য-সম্পদ্ বৃদ্ধি 
কবিয়া গিয়াছেন। ব্রাক্ষণ্, জৈন ও বৌদ্ধ, এই ত্রয়ীব 



ছষ 

মধ্যে কেবল জৈন শাস্ত্র ও বাজ্ময়ই বাঙ্গাল! ভাষায় অবহেলিত 

রহিয়াছে । 

অথচ প্রাচীনতে, প্রসারে, মৃল্যবস্তায় এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্ে 
জৈন সাহিত্য বৌদ্ধ সাহিত্য অপেক্ষা কোনও অংশে হীন 

. নহে, এবং ভাবতেব সন্বন্ধে জ্ঞানের পৰিপুতি ইহার অভাবে 
সম্ভবপৰ নহে। এখন জৈন সম্প্রদায়, যাহার মধ্যে নান! 
.বিপর্ধ্যয় সত্বেও এই সাহিত্য বক্ষিত ও পবিবর্ধিত হইয়া আছে, 

সংখ্যায় বিশেষ লক্ষণীয় নহে-_সমগ্র ভাবতে জৈনগণের সংখ্যা 
এখন ১৫ লাখেব অধিক নহে, এবং সমগ্র ভাবতময় জৈনগণ 
জাতি হিসাবে আব সর্বব্র“প্রন্থত নহে- জৈনগণের ব্যাপকভাবে 
বাস, মাত্র কর্ণাটকে, গুজবাটে ও রাজস্থান, এবং কিছু পবিমাণ 
পূর্ব-পাঞ্জাবে পাওয়া বাঁয় ; এবং দেশেব কতকগুলি প্রান্তে এখনও 
ক্কচিও স্থানীয় সম্প্রদায় হিসাবে জৈনমতাবলম্বী লোক কিছু কিছু 
বিষ্ঘমান আছে -_ যেমন মাঁনভূমেব সবাকী (বা শাবক ) নামধারী 
বঙ্গভাষী জাতিব কথা বল! যায়। কিন্তু এক সময়ে জৈনগণ 
সমগ্র উত্তব-ভাবতে ব্রাহ্মপ্য-মতাবলম্বী ও বৌদ্ধগণের প্রতিম্পর্ধী 
বা সমকক্ষ ও কুত্রচিৎ র্বাপেক্ষ৷ সংখ্যাগৰিষ্ঠ সম্প্রদায় রূপে 
অবস্থান কবিত। মথুবা এক সময়ে জৈনদেব একটা লক্ষণীয় 
কেন্দ্র ছিল। বাঙাল! দেশে জৈনদের অস্তিত্ব ক্রেমে একেবাবে 
লোপ পাইয়া যায়--এখন বাঙ্গালাৰ জৈনগণ গত ২1৩ শত 
বৎসবেব মধ্যে পাঞ্জাব ও বাজস্থান হইতে ব্যবসায়-স্ুত্রে আসিয়া 

. বসবাস করিতেছেন মাত্র, এবং তাহাদের সাংস্কৃতিক যোগ 
এ-সমস্ত অঞ্চলেব সঙ্গে এখনও অটুট আছে। কিন্ত এই বাঙ্গালা 
দেশেই এক সময়ে, এখন হইতে দেড় হাঁজাব বসব পূর্বে, 
জৈনগণ বিশেষভাবে প্রতিষিত ছিলেন। বৌদ্ধ “দিব্যাবদান” 



সাত 

্রন্থমতে, মহারাজ অশোকের সময়ে শ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে 

উত্তর-বঙ্গে পৌণু বর্ধনে জৈনদিগের প্রভাব খুবই ছিল । শ্রীষ্টীয় 
, সপ্তম শতকে উত্তরবঙ্গে জনৈক ব্রা্গণ ও তাহার স্ত্রী জৈন 
মন্দিরে নিয়মিত ভাবে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য 

অক্ষয়-নীবী বপে ভূদান করিতেছেন, তাহা পাহাড়পুর লেখ 
হইতে জানা যায়। বাঙ্গালা দেশে জৈন তীর্থক্কর মৃত্তির অসন্ভাব 
নাই-_-পাল ও সেন যুগের যথেষ্ট তীর্স্কর মৃক্তি ও অন্য জৈনমূতি 
বঙ্গদেশেব প্রায় সববত্র- পায়! গিয়াছে । জৈনগণের ঘ্বারায় 
অনুপ্রাণিত সাহিত্য অবশ্য বঙ্গভাষায় উপলব্ধ হয় নাই। কারণ 
ীষ্টীয় ১০০. এর পরে যখন বাঙ্গালাৰ ভাঁষ। নিজ বিশিষ্ট রূপ 
গ্রহণ করিল, তাহার পূর্বেই জৈন সম্প্রদায় ঝাল্লাল৷ দেশ হুইতে 
বিলুপ্ত-প্রায়_অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উন্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ 
অনুপ্রবিষ্ট হইতেছিল ইহা! অনুমান কর! যায়। কিন্তু বাঙ্গালার 
বাহিবে, রাজস্থান-গুজরাটে, কর্ণাটকে ও তমিল্-নাঁড়ুতে জৈনদের 
অপ্রতিহত প্রভাব বহু শতক ধরিয়া ছিল। প্রাচীন, মধ্যকালীন 
ও আধুনিক কানড়ী সাহিত্যের অনেকটা অংশ, জৈন লেখকদের 

বচনা জুড়িয়া আছে। প্রাচীন তমিল্ সাহিত্যেরও তেমনি একটা 
লক্ষণীয় অংশ জৈন কবি ও আচার্য্যদের রচনা লইয়া । গুজরাট 

ও বাঁজস্থানের প্রাচীন ও অর্বাচীন সাহিত্যের বিস্তর শ্রেষ্ঠ রচনা 
জৈনদেরই কীন্তি। কেবল “আগম” বা *সিদ্ধাস্ত” লইয়! নহে__ 
জৈন সাহিত্য সংস্কৃতে, বিভিন্ন প্রাকৃত ও অপভ্রংশে, এবং তমিলে 
ও কানডীতে বিদ্যমান, এবং ভারতীয় বাঙঞআঅয়ের একটা মুখ্য 
অংশ জৈন কবি ও ধর্মগুরুদের বচনা লইয়া বিরাজমান । 

এই বিরাট জৈন সাহিত্যের প্রাচীন অংশেব একখানি লোক- 
খ্রিষ শীন্ত-গ্রন্থেব সহিত, বহ্দাক্ষরে মূল ও বঙ্গানুবাছেন মাধ্যনে, 



আট 

বাঙ্গালী পাঠক প্রস্তুত পুভ্ভকে প্রথম পরিচয় কবিবাব সুযোগ 
পাইলেন । আমাব নিজেব অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি-_৪৫ 

বৎসবেব অধিক কাল হইল যখন শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র বন্দু মহাশয় 

বাঙ্গালা অক্ষবে মূল পালি, সংস্কৃত ছায়৷ ও বঙ্গান্ুবাদেব সহিত 
বৌদ্ধ গ্রন্থ “্ধন্মপদ” প্রকাশিত কবেন, তখন আমার পালি ভাষাব 

প্রতি অন্ুবাগ ও পালি ভাষায় প্রথম প্রবেশ এই বাঙ্গালা ধম্ম- 
পদকে আশ্রয় কবিয়াই হইয়াছিল । আমাৰ মত অনেকেবও 

এইবপ অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ 7 ্যয়ং ববীন্দ্রনাথ 

প্রীত হইয়া সাধুবাদ দান করিা এই সংস্কবণের সমালোচনা 
লিখিবাছিলেন। তাহাব পবে ধীরে-ধীবে ্ব্গায় বিজযয়চন্্ 

মজুমদাব মহাশিষেব “থেবীগাথা” ও বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজেব 
প্রকাশিত নানা পিঁটক-গ্রস্থ বা গ্রন্থাংশ বঙ্গাঙ্গবে ও বঙ্গানুবাদ 
সহ প্রকশিনেৰ কলে, পালিব চর্চা বঙ্গদেশে স্ুপ্রতিষিত হইয়া 
গিয়াছে। আজ ক্ত্রীযুক্ত বসন্ত বাবু যে অর্ধমাগধী কল্পনূত্র 
বঙ্গান্নুবাদেব সহিত বঙ্গাক্গবে প্রকাশ কবিলেন, তাহা 
ভবিষ্যতের বিবাটু সম্ভাবনা নুচনা করিতেছে । এখন সাধাবণ 

বাঙ্গালী পাঠকগণেব মধ্যে অনেকেই, বাহারা তত্বকামী ও 

তথ্যকামী এবং সংস্কৃতিকামী, তাহাব। প্রস্তুত এই সুন্দৰ 

সংস্কবণেব দ্বাবা মূল অর্ধমাগধী পাঠে আকৃষ্ট হইবেন, এবং 
আগ্রহাগ্বিত হইবেন। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবুব ও তভাঁহাব অনুগামী 

যে সমস্ত নবীন আলোচক ও গবেষক ভীহাব গ্রদর্লিত পথ 
অবলম্বন কবিবেন, ভাহাদেব চেষ্টায়, এবং আশা কব! বায় 
সবধর্ম-নিষ্ঠ জৈন সম্প্রদাষেব ভাগ্যবান শেঠ, সাহুকার ও 
জমীদাবদেব সহযোগে ও আধথ্িক সহাঁরতাষ, ক্রমে বঙ্গাক্ষবে 

বঙ্গান্বাদের সহিত অন্ততঃ মৌলিক জৈনাগম গ্রন্থগুলি প্রকাশিত 



০] 

হইয়া যাইবে, ও এইভাবে বঙ্গভাষী জনগণ উপকৃত হইবেন, 

জৈনমতেব প্রচার ও তাহা লইয়া! বিচার বাঙ্গালা ভাষার 
মাধ্যমে সম্ভবপর হইবে, এবং বঙ্গভাষীদের মধ্যে জৈন সম্প্রদায় 
ও ইহার ধািক পরিস্থিতির সম্বন্ধে স্থায়ী ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিবাৰ 

পথ নির্ধারিত হইয়া যাইবে । এইবাপে জ্ঞানের আশ্রয়ে ভারতেব 

প্রাচীন সংস্কৃতিব সঙ্গে আমাদের পবিচয় ঘটিবে- জাতীয় জীবনে 

ইহা বিশেষ রূপে অপেক্ষিত। সেই শুভদ্িনের দিকে চাহিয়া, 
বিশেষ আনন্দিত চিত্তে আমি শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত ও ভীহার কৃত অনুবাদ সহিত 
এই “ভদ্্বান্ছ-রচিত কল্পসুত্র” গ্রন্থের আন্তরিক স্বাগত করিতেছি, 
এবং এই কামনা কবিতেছি যে, এই গ্রন্থ যেন যথাসম্ভব শীন্ব 
আমাদেব উচ্চ সংস্কৃতিময় জীবনে ইহাব উপযুক্ত স্থান করিয়া 
লইতে পারে-_ইহাঁর বহুল প্রচার হয়, ও অন্ুবপ অন্ত গ্রন্থ 
প্রকাশনের পথও উন্মুক্ত হইয়া যাঁয়। ইতি। 

দ্লুধর্মণ” 
১৬ হিন্দৃস্বান পার্ক, [ 

কলিকাতা। 
৪ঠা বৈশাখ ১৩৬০, 

জ্ীসুনীতিক্কমার চ্টোপাধ্যাস্ব ॥ 

১৭ই এপ্রিল ১৯৫৩। | 



অন্বাদকের নিবেদন 
পরলোকগত হের্মান্ ম্লাকোবি জৈনসাহিত্যচর্চাব ব্বনামধন্ 

পথিকৃৎ । ১৩ খানি পুথিব পাঞ্জুলিপি দেখিয়া ও ভন্মধ্যে 
৭ খানিব পাঠ মিলাইয়! পাদটাকাঁয় বহু পাঠাস্তবেব ইঙ্গিত সহ 
ভদ্রবাছুর কল্পনুত্র গ্রন্থখানি সম্পাদন কবিরা তিনি ১৮৭৮ 
্রীষ্টান্দে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অনুবাদেব অন্য আমি 
তাহাবই ধৃত পাঠ যথাসম্ভব পাঠান্তব বর্জন করিয়া গ্রহণ 
করিয়াছি। বাঙ্গালা-ভাবী সাধারণ পাঠকের জন্য উদ্দিষ্ট 

আমার এই অন্বাদ গ্রন্থখানিকে পাঠাস্তব-ভারে ভাবাক্রান্ত 
কবি নাই। সাধাবণ পাঠকের ন্ুবিধাব জন্য বামদিকেব 
পৃষ্ঠায় মূল পাঠ ও দক্ষিণ দিকেব পৃষ্ঠায় অনুবাদ সামনা-সামনি 
মুদ্রিত হইয়াছে । বঙ্গানুবাদেব মধ্যে প্রযুক্ত সংস্কত শব্দের 
সাহায্যে ( বথাসম্ভব মূল প্রাকৃতেব সংস্কৃত প্রতিবপই বঙ্গানুবাদ 
ব্যবহৃত হইযাছে বলিয়া ) বঙ্গান্ুবাদটি অনেক স্থলে সংস্কৃত 
"ায়া'র কার্য কবিবে। মূল পাঠ বঙ্গাক্ষরেই মুদ্রিত হইয়াছে। 
বর্গীয় “ব-কাবেব স্থানে পেট-কাটা “ব' €( অসমীয়া ভাষাৰ 

“ব' ) অঙ্ষগবেব ব্যবহাব করিয়াছি । 

লেখকের পবিশ্রম-লাঘবেব উদ্দেশ্যে জৈন সাহিত্যের 
লিপিকবগণ পূর্বান্বৃত্ত বাক্য বা বাক্যসমূহেব বর্জন কবিয়া 
থাকেন। এবপ স্ছলে বাক্যেব প্রথম পদটি বা প্রথম ছুই- 
তিনটি পদ লিখিয়া তাহাব পরে একটি '্জাব' € -যাঁবৎ ) 
লিখিয়া তাহাব পবে সর্বশেষ পদটি লিখিয়া থাকেন ।* 

* এ বিষয়ে উৎ্দুক পাঠক 'বশ্নও €বর্ণক) শব্দের টীকা 
দেখিবেন | 



এগাবো। 

সাধাবণ পাঠকেব স্ুবিধাব জন্য আমি এই পরিত্যক্ত 

পাঠাংশগুলিব মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট সেগুলিকে 
গুনরুক্ত বাক্য ( পু* বা") নাম দিয়া তাহাদের একটি তালিক৷ 
শব্দ-ুচির শেষে সংযোজিত করিয়াছি। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ 

পাঠাংশগুলির মধ্যে বহুবিধ জটিলতা থাকায়, কয়েকটি দীর্ঘ 

পরিশিষ্ট অনুবাদসহ গ্রন্থমধ্যে সংযোজিত হ্ইয়াছে। প্রধানতঃ 
বঙ্গ-ভাষী সাধারণ পাঠকের জন্য গ্রস্থখানি অভিপ্রেত হইলেও, 
ভাঁষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বা ইতিহাস-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অন্ুসন্ধান- 
কারিগশেরও এই গ্রন্থ পাঠে অনেক শ্রম-লাঘব হইবে বলিয়া 
আশা করি। 

যে পট-ভুমিকাঁৰ উপর সাধারণ জৈন সাহিত্য উদ্ভুত ও 
বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার একটি স্থুল বিববণ এই গ্রস্থেব _ 
“অবতবণিকা'য় প্রদত্ত হইয়াছে এবং “ভপ্রবাহুর কক্গনুত্র' গ্রন্থের 
সম্পর্কে মুখ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি “ভূমিকা"য় দেওয়া হইয়াছে । 
অর্ধমাগধী ব্যাকরণ লইয়া একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও 
অবতবণিকায় সঙ্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই ব্যাকরণের উদাহরণগুলি 
কল্পস্ত্র হইতেই সংকলিত হইয়াছে 

অনুবাদ সাহিত্যের যে একট! বিশিষ্ট মূল্য আছে তাহা 
অন্ধাবন করিয়াছিলেন বঙ্গমাতাব স্ুসন্তান পরলোকগত 

ঈশানচন্্র ঘোষ মহাশয়। সেই হেতু তিনি নিজে পালি ভাষায় 
লিপিবদ্ধ বিশাল গ্রন্থ জাতকের বন্গান্থুবাদ প্রকাশ কবিয়াছিলেন। 
তাহার সেই অন্ুবাদ-গ্রন্থ পাঠ করিয়া বহু কবি, সাহিত্যিক ও 
গবেষণাকাঁবী উপকৃত হইয়াছেন । সেই পরলোকগত ঈশানচক্ররে 
অপূর্ণ কামনাকে সক্রিয় কবিয়া বাখিবাব উদ্দেশ্যে তাহাব নুষোগ্য 
সন্তান পৰলোকগত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্্র ঘোষ মহাশয় কলিকাতা 

ক 



পা 

বারে! 

বিশ্ববিগ্ঠালয়েব কর্তৃপক্ষগণেব হস্তে 'ঈশান অন্ুবাদমালা অর্থ- 

ভাগ্তাব' নামে ৪০,০০০ টাকাব একটি হ্টাস-ভাগ্ডার অর্পণ করেন। 

সেই 'ঈশান অন্ুবাদমালাব প্রথম গ্রন্থ হইল এই জৈন কল্প- 

সুত্রেব অনুবাদ । এজন্য পিতা পুত্র উভয়ের নিকট সমগ্র 
বঙ্গবাপী জনগণ তথা বর্তমান অনুবাদক চির-কৃতজ্ঞতাঁপাশে 

আবদ্ধ থাকিবেন। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্বালয়ের তদানীস্তন কর্ণধাব ব্জননীব 

স্থসস্তান ভব শ্রীশ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম. এ বি. এল, 

বাব. এট-ল, ভি. লিট. ( অধুনা এম. পি, ) মহাশয় “ঈশান 
অনুবাদমালা”র প্রথম গ্রন্থ হিসাবে এই কল্পসুত্র* গ্রন্থথানিব 

নির্বাচন করিষা আমাকে অনুবাঁদ-কাধেব ভাব দিয়াছিলেন । 
_ এজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে তাহাব নিকট চিব-কৃতজ্ঞ । 

কলিকাত! বিশ্ববিষ্ভালয়েব সংস্কৃত বিভাগে অধ্যক্ষ অনুজকল্প 
শ্রীমান্ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম. এন, পি-এইচ. ডি. মহাশয 
আমাব লেখা গ্রস্থখাঁনিব পাঞুলিপি আগ্ন্ত দেখিয়। দিয়াছেন । 
তজ্জন্থ আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

এই গ্রস্থেৰ মুদ্রণ-কার্ধ্য ত্ববান্বিত কবিবাব জন্য কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালযের কতৃপক্ষগণেব মধ্যে ধাহাবা তাহাদেব বহুমূল্য 

সমষ ব্যয কবিয়া আমাব সাহায্য কবিয়াছেন, তাহাদেব সকলেৰ 

নিকট আমি আমাব আস্তবিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবিতেছি। 
এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাহাধ্য পাহিয়াছি কলিকাতা 

হাইকোর্টের বিচাৰপতি মাননীয় শ্রীধুক্ত বমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়েব বেজিস্টণব ভর্টব শ্রীযুক্ত সেহময় দত্ত 
ডি.এস-সি, মহাশয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের মুদ্রণশালার 
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ কারঞ্জিলাল মহাশযেব নিকট । 



তেরে 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের পরলোকগত রেজিস্টার যৌগেশ 
চন্দ্র চক্রবর্তী এম. এ, মহাশয় আমাকে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের 

গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। 
ভজ্জন্ তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিকট আমাব শ্রদ্ধা নিবেদন 

কবিতেছি। 
এই গ্রন্থখানির মুদ্রণে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্ব 

থাকায় পুবাণ প্রেসেব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালিদাস যুন্সি মহাশয় 
মুদ্রণ-বিষয়ে নান! আপত্তি তুলিয়া প্রথম দিকে অনেক সময়ের 
অপব্যয় কবিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে নিজের ভ্রম বুঝিতে 
পাবিয়া আমার সহিত অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপনপুর্বক মুদ্রণ-কার্ধ্য 
ত্বান্বিত করিয়া দিয়াছেন এবং এই রূপে প্রায় ছুই বৎসর কাল বৃথা 
বাদানুবাদে নষ্ট হইবার পৰ আট-দশ মাস সময়ের মধ্যে গ্রন্থ- 
খানির মুদ্রণ-কার্ধ্য শেষ কবিয়া দ্রিয়াছেন। এজন্য তাহাকে আমার 
হািক ধন্যবাদ জানাইতেছি। এ প্রেসের অক্ষর-সংযোজক 
শীযুক্ত রত্েশ্বব ভট্টাচার্য মহাশয় আমার গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্ধ্যে 
বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করিয়া আমাৰ হন্তবাদার্থ হইয়াছেন। 
এবং প্রেসের কর্মচাবী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চম্পূটি মহাশয়ও 
নানাভাবে আমাৰ পুস্তক-সুদ্রণের সাহাষ্য করিয়াছেন। এজন্য 
উাহাকেও আমাব ধশ্যবাঁদ জ্ঞাপন করিতেছি। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের ভূতপূর্ব 
অধ্যক্ষ, আমার শ্রদ্ধেয় সুহ্ৃ ও প্রতিবেশী ভষ্টর শ্রীযুক্ত স্ুনীতি- 
কুমাৰ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, এম্. এ., পি. আর. এস. (কলিকাতা), 
ডি, লিট. (লগ্ন), এফ. এ. এস. অধুন৷ কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের 
ইলনাত্মক ভাষাতবে “সন্মানিত' অধ্যাপক, এসিয়াটিক সোসাইটার 
নভাপতি ও পশ্চিম-বঙ্গ বিধান-পবিষদেব সভাপতি, আমার 



চৌদ্ব 

এই গ্রন্থের সম্পীদন, অন্থুবাদ ও মুদ্রণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে 
অশেষ-ভাবে উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া সাহাঁষ্য করিয়াছেন, 
ও প্রবন্ধাকারে একটি 'পরিচায়িকা' লিখিয়া দিযাছেন। তাহাব 
নিকট আমার কৃতজ্ঞতার খণ অপ্বিশোধ্য । 

১২১এ বালিগঞ্জ গার্ডেন্স্ 

কলিকাতা _১৯। গ্্ী কুমার চত্টৌপাধ্যাক় 
১৯ বৈশাখ ১৩৬০, , 

হু মে ১৯৫৩। 



অবতরণিক! 

১। প্রাচীন সাহিত্যে জৈনধর্মের মৌলিক উপাঁদান 
২1 জৈন সাহিত্য ঃ 

[ক] জৈন আগম সাহিত্য 
[খ] আগম বহিভূতি জৈন সাহিত্য 

৩। অধ” মাগধী ভাষা 
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ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে জৈনধর্মের মৌলিক 
উপাদান 

বেদ আধগণেব সর্বপ্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ । কিন্ত বেদের 

মধ্যে আমরা কোনও যুগবিশেষেব সভ্যতা দেখিতে পাই ন|। 

ব্যাসদেব ধিনিই হউন না কেন, তিনি কেবল বেদমন্ত্রসমূহ একত্র 

সংগ্রহ কবিয়াছিলেন ! তাহাব সংগ্রহই যে সমগ্র বেদ, তাহাও 
হ্বীকাব কৰা যায় না * হয় তো বহু মন্ত্র ব্যাসদেবেব অগোচবেই 
বিলুপ্ত হইয়াছে । ইহা! একপ্রকাব অবিসংবাদিত সত্য যে ব্যাস- 

দেবেব যুগেই বেদমন্ত্রসমূহ রচিত হয় নাই। বেদ বচনা বা 
বৈদিক সভ্যত৷ প্রণয়নে দেশ-কাল-নির্ণয় এখন অসম্ভব । আমরা 

এইমাক্র জানি যে বেদ বিভিন্নদেশীয় ও বিভিন্নকালীয় খাবি 

সম্প্রদায়ের নিকট সংবক্ষিত ছিল। কোনও বেদমন্ত্র উচ্চারণ , 
কবিতে হইলে নেই সকল বিভিন্নদেশীয় ও বিভিন্নকালীয় 

ন্্রষ্টা খষির নাম উল্লেখ কবিতে হয়। সুতরাং বেদমন্ত্ 
সমূহে যে সভ্যতাব নিদর্শন সংবক্ষিত আছে তাহা এক যুগেবও 
নহে। এক দেশেবও নহে, এক সন্প্রদায়েরও নহে। এই এক 
বেদের মধ্যেই বু যুগের, বহু স্থানেব ও বনু সম্প্রদায়েব বিভিন্ন 
-মত একত্র সংগৃহীত বহিয়াছে। বহু স্থলেই মতের বিভিন্নমুখিতা 

স্ুপ্রতীয়মান। ফল কথা ভাবতীয় সভ্যতা ও ধর্মবিশ্বাসের 

ইতিহাসে জটিলতা ও বিভিন্নমুখিতাব অবধি নাই। কিন্তু তথাপি 
অতি সুক্ম আলোচনাব সাহায্যে এই সভ্যতাব ক্রমবিকাশের 

ইতিহাসে আমবা কয়েকটি মৌলিক ও সাম্প্রদায়িক উপাদান 
লক্ষ্য করিতে পারি । সেই উপাদানগুলিব কোনও কোনও অংশ 



অতি প্রাচীন ও কোনও কোনও অংশ তৎপববস্তীঁ যুগেব। এই 
সকল সাম্প্রদাপ্সিক মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিব আলোচনা ব্যতীত 
অধুনা প্রচলিত ভাবতীয় ধর্মবিশ্বাস সমূহেব ইতিহাস আবিষ্ষার 
করা অসম্ভব । 

প্রাচীন ভাবতীয় বৈদিক সাহিত্য ও সভ্যতাব বিশ্লেষণ 
করিলে আমবা খিবিধ উপাদান লক্ষ্য কবিতে পাবিব, কেননা 

ইবাণীয় আর্যসভ্যতা ও ভাবতীর চিন্তাধাবাব মিলনে এই সাহিত্য 

ও সভ্যতা রচিত হইয়াছে । বৈদিক সাহিত্য ও সভ্যতাব 
কোন্ অংশগুলি ইবাণীয় সাহিত্যেব সহিত অভিন্ন ও কোন্গুলি 

পববর্তী যুগে বচিত তাহাব বিচাব ও বিশ্লেষণ কবিতে হইলে 
আমাদিগকে প্রথমে ইবাণীর় আবেস্তা সাহিত্যে মৌলিক 
লক্ষণগ্ুলি জানিতে হইবে । ইবাণীয় আর্যগণ ও আমাদেব আর্য 
পুর্বপুরুধগণ অতি প্রা্ীন কোনও কালে এক দেশে এক বাস্থীয় 
জাতিবপে বসবাস কবিতেন এবং এক অভিন্ন সাহিত্য ও সভ্যতাঁব 
স্থপ্টি করিয়াছিলেন। কোন্ দেশে এবং কোন কালে তাহাদেব 
মিলনাত্মক সাহিত্য ও সভ্যতাব স্থষ্টি হইযাছিল তাহা এখন 
আঁমবা জানিনা এবং সে সাহিত্য ও সভ্যতাব সহিত আমাদেব 

প্রত্যক্ষ পৰিচয় নাই। এখন আমবা এইমাত্র নিঃসংশষে জানি 
যে তাহাব! ছুই শাখা বিচ্ছিন্ন হইবাব পৰ এক শাখা ইবাণ 

দেশে তাহাদেব আবেস্তা সাহিত্য ও জবথুষত্রীঘ ধর্ম লইযা 
উপনিবেশ স্থাপন কবিয়াছিলেন এবং অপব শাখা বেদ ও বৈদিক 
যন্জরানুষ্ঠান লইযা ভাবভবর্ষেব শিক্ষা, সভ্যতা ও ভবিব্যৎ চিন্তা 
ধাবাব সুত্রপাত করিযাঁছিলেন। এক-বাসীধ জাতিবপে এক 
দেশে একত্র বসবাসকালে তাহাদিগেব মধ্যে একটা বিবাদ 

সংঘটিত হইযাছিল, যে বিবাদেব কলে এক সম্প্রদাষ গিয়াছেন 



/ 

1/০ 

পশ্চিম মুখে ইরাণ বা পাবস্ত দেশে, আব অপর লম্প্রদায় 

আসিয়াছেন পূর্বমুখে ভাবতবধষে। এই বিবাদেব মুলকারণ ধর্ম 

বিশ্বাসে মতভেদ । ভারতীয় আর্ধগণ যে মত পৌঁষণ করিয়া- 

ছিলেন তাহাতেই তীাহাদেব ভবিষ্যৎ বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, 

/ উপনিষদ্ ও অন্যান্ঠ ঈর্শনাঁদিব বীজ নিহিত ছিল । এই ক্ষণকালের 
সম্পর্কে সম্পঞ্চিত দৃম্তমান জগৎকে তাহাবা আত্মীয় ভাবিতে 
পাঁবেন নাই। সাংখ্য দার্শনিক প্রকৃতিব আকরধণে নিলিপ্ত 

পুরুষকে তাহার! বন্দী কবিতে রাজি হন নাই। পরম পুরুষকে 

নিলিপ্ত রাখিয়াই তীহাদেৰ ধর্মবিশ্বীসের মূলসুত্র পরিকল্পিত । 
তাই তাহাবা এই দৃশ্যমান জগৎকে অলীক মায়া বলিয়া! ঘোষণা 
করিলেন । কিন্তু ইবাণীয় আর্যগণ একথা মানিলেন না। 

তাহাদেব মতে এ জগ মানবেব উপভোগের জন্য সৃষ্ট, সুতরাং 
অলীক নহে। এই যে ফুল ফুটিতেছে, নদী ছুলিতেছে, বাধু 
বহিতেছে, খতু পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নানাবিধ বপ- 
পরিবর্তন ঘটিতেছে, ইহা কি উপভোগ্য নহে? ভারতীয় খবি 

বলিলেন'_-“না, এই আধিভৌতিক জগতেব পরে আর একট! 
আধ্যাত্মিক জগৎ আছে, সেই জগতেব আনন্দই প্রকৃত আনন্দ, 
তাহাই উপভোগ্য, কারণ সে আনন্দ ক্ষণস্থাধী নয়, সে আনন্দ 

সনাতন । এই মতভেদেব ফলে ছুই সম্প্রদায় পবস্পবেব সম্পর্ক 

ত্যাগ করিলেন । প্রাচীন আর্ধজাঁতির “দেব* (দএব ) শব্দ এ 

ইরাণীযগণেব ভাষাষ দেব-দেষী দৈত্য শব্দেব বাচক হইল । 

আমাদের ইন্দ্র তাহাদেব এঁ “দএব'-গণেব অন্তভূ্ত হইলেন । 
আমাদের “অসুর” শব্দেব অর্থ ছিল “বলবান্, বীর্ধবান্ । এই 

অর্থে এই শব্দ খগ্বেদে বরুণাদ্দি দেবতার বিশেষণবপে ব্যবহৃত 

আছে। 'অন্তু' শব্দের প্রাণ” অর্থ অতি প্রাচীন। অস্তিত্ববাচী 

1 



1%০ 

“অস্” ধাতু আমাদেব শ্বাস-ধ্বনিব অন্থুকবণে জাত অতি প্রাচীন 

ধ্বন্যাত্মক ধাতু । শ্বাসক্রিষাই প্রাচীন মানবেব নিকট জীবনের 
-  পবিচায়ক চিহ্ন ছিল । নাকে হাত দিয়া অথবা! সন্দেহেব স্থলে 

নাকে তুল৷ দিয়া দেহে জীবন আছে কিন তাহা পৰীক্ষা কবিবাব 
পদ্ধতি অতি প্রাচীন। স্ুতবাং 'অস্* ধাতু ও “অস্থু' শব্দও অতি 
প্রাচীন। এই “আস্থা শব্দেব উত্তব “ব' প্রত্যব যোগে নিষ্পন্ন 

'অন্ুব' শব্দেব মৌলিক অর্থ “প্রাণবান্ত বা 'শিক্তিমান্ । কিন্ত 

এ শক্তি এহিক শক্তি বা দৈহিক শক্তি , -আধ্যাত্মিক বা 

মানপিক শক্তি নহে। তাই এঁহিক সম্ভোগকামী ইবাণীয়গণ 

ভাহাদেব উপাশ্। দেবতাকে 'অন্ছবঃ (এ অস্গুব ) শব্দে 

অভিহিত কবিলেন এবং তাহাদেব সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হইলেন 
“অহুবো মজদ্রাা। অপব পক্ষে ভাবতীয় আর্ধগণ 'অস্ুব' 
শব্দকে দেবতা শক্র অর্থাৎ দৈত্য শব্দেব বাচক করিয! লইয়া 
দেব অর্থে একটি নূতন শব্দ স্থ্টি কবিলেন__ন্তুব'। ধাতু 
প্রত্যঘ বাবা এ শব্দ নিষ্পন্ন হয় না, অন্ান্ত আর্যভাবাতেও এ 

শব্ধ নাই । এ শব্দেব উৎপত্তি একট! বিস্মৃতিব উপৰ প্রতিষ্ঠিত । 
এ প্রাচীন “অন্ুব শব্দে প্রথম অ-কাবটিকে নঞ্র্থক অ-কাৰ 

ধবিয়া লইযা, তাহাব বর্জনে এই “নুব* শব্দেব উদ্ভব। কিন্তু এ 
ন্নুব' শব্দ আজ পর্যস্ত আমাদেব ভাষায় সজীব । সে যাহাই 
হউক, এই শব্দটি আমাদেব প্রাচীন বুগেব সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষেব 
সনাতন সাক্ষীৰপে বর্ভগান। 

বেদে দুইটি শব্দ আছে,_খত' ও “সত্য । দৃশ্তমান 
প্রাকৃতিক জগতেব নিয়ামক শক্তি থখিত' এবং আধ্যাত্মিক ও 

নৈতিক জগতেব নিযাঁমক শক্তি “সত্য । ইবাণীহগণ এই খত বে! 

'অয' ) শক্তিকে দেবতাব স্তাব গণ্য কবিষা ইহাব সর্ববশক্তিনভ। 
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স্বীকার কবিয়াছেন! ইহাও তাহাদের এঁহিকতার আর একটি 
প্রমাণ। এই 'অব' শক্তিকে দেবতার ন্যায় গণ্য করিয়া ইহার 
নাম দিয়াছেন,--অষো। ৰোহিষত'। এই “অষো ৰোহিষতঃ 

দেবতার প্রভাবে চন্দ্র-সুর্য-গ্রহ-তাবা-সমদ্বিত বিশ্ব স্বনিয়মের 

বশবর্তা হইয়া অবিশ্রান্ত কার্য কবিতেছে। এই শক্তির প্রভাবেই 

অগ্সিব দাহিকা শক্তি ও জলেব শীতলতা সম্ভবপব হইয়াছে । 
এই শক্তি আছে বলিয়াই মেঘ বৃষ্টি দান কবে | ইহারই প্রভাবে , 

খতুগণেব ক্রমান্বয়ে আবির্ভাব হয়। এক কথায় সমস্ত জড় 

জগতের ইহাই নিয়ামক শক্তি । স্বয়ং “অনুরো মজাও এই 
শক্তির গ্রভাবেই শক্তিমান্। ইরাণীয়গণ এই প্রাকৃতিক শক্তির 
বশে যে সভ্যতাঁব স্থষ্টি কবিয়াছেন তাহার ফলেই আজ পাঁরসীগণ 
এই জংসাবে সমৃদ্ধিশালী। আব ভারতীয়গণ যে কারণে 
তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন তাহাব ফলেই আজ পর্যন্ত 
তাহাব! ভাবপ্রবণ ও আধ্যাত্মিকতাবাদী 1% 

বৈদিক ভাবতীয়গণ যে সভ্যতা লইয়া ভাবতে প্রবেশ 

করিয়াছিলেন তাহাবই মধ্যে ছুইটি উপাদান লক্ষ্য কর! যায়,__ 
একটি ইবাণীয়গণের সভ্যতাব সহিত অভিন্ন এবং অপরটি 
ইরাণীয়গণেব সহিত বিরোধেব হেতু স্ববপ। ইবাণীয় “অধ 

* কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালযেব সংস্কৃত বিভাগেব অধ্যক্ষ অনুজ্ঞ-কল্প সুহৎ 
ডক্টব শ্রীসাতকডি মুখোপাধ্যায এম এ, পি. আব. এস, পি. এইচ, ডি. 
মহোদধ এই প্রসঙ্গে আমাকে জানাইযাছেন যে ণ্খগবেদে ও কর্মকাণ্ডে 
বৈবাগ্যেব কথ! নাই,__আবণ্যক ও উপনিষদেই বৈবাগ্যেব কথা পাওষা! 
যাষ।” অন্য কথায বলিতে গেলে তাহাঁৰ কথাষ ইহাই প্রমাণিত 
85881055954 উত্তবাধিকাঁব্- 
স্তরে আগত নহে। 



শক্তিৰ প্রভাব ঘে সকল ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, ভাবতীয় 
সভ্যতাব“সেই সকল উপাদান প্রাগভাবতীয ব৷ ইরাণীয় যুগেব 

এবং যে সকল উপাদান আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতাৰ ভিন্ভিতে 
প্রতিষ্ঠিত, তাহাই ভাবতীষ বৈদ্দিক ধমেৰ বৈশিষ্ট্য। স্ুতবাং 

বৃষ্টি-নিষন্তা ইন্দ্র, জলবাশিৰ পবিচালক বরুণ প্রভৃতি যে সকল 
দেবতাব স্তোত্রে 'অষ' শক্তি বা খত শক্তিব মাহাত্য ঘোষিত, 

সেই স্তোত্র ও তদ্দাব৷ উপাস্ত দেবতাই প্রাগ্ভাবতীয় ব1 ইবাণীয় 
যুগেব। এঁহিক “অধ' শক্তিতে শক্তিমান্ বরুণ দেবতাই ইবাণীয়- 
দিগেব শ্রেষ্ঠ দেবতা “অন্থবো মজা" পে পবিণত হইয়াছেন 
বলিযা আবেম্তা সাহিত্যেব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকাৰ কবিষা 

থাকেন। ভাবতীয় অগ্নি দেবতা ইবাণীষগণেবও দেবতা । স্ুতবাং 
এই সকল দেবদেবীব কল্পনা বা তীহাদেৰ স্তোত্র বচনাঘ কোনও 

ভাবতীষ বৈদিক খধষিব নুতন প্রতিভা নিহিত আছে বলিয়া 
স্বীকাব কবা যাষ না। ভাবতে প্রবেশেব পূর্ব হইতেই ধর্ম- 
বিশ্বাসেব এই সকল উপাদান বৈদিক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল 
এবং হয তো বা ভাবতে প্রবেশে পবেও কোনও কোনও বৈদিক 
খধি এ সকল প্রাচীন বিষষেব পুনবাবৃত্তি দ্বাবা কতিপঘ বেদমন্ত্ 

বচনা কবিষা থাঁকিতে পাবেন। কিন্তু তাহাতে ভাবতীষ খধিব 

অভিনব চিন্তাবৃত্তিব কোনও বিশিষ্ট ছাপ নাই। হিংসামূলক 
যজ্ঞাদিব অনুষ্ঠান অতি 'প্রাচীন যুগ হইতেই চলিযা আসিতেছে; 
ইবাণীয় “বশ্ন' শব্দই তাহাব প্রমাণ। কিন্তু ভাবতে প্রবেশেৰ 
পূব বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানেব উদ্দেম্ত ও ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে কল্পিত 

হইযাছে। এঁহিক ভোগপবাষণতা বৈদিক যজ্ঞান্ুষ্ঠানেব উদ্দেস্তয 
বলিষা স্বীকৃত হয নাই। পাবত্রিক মঙ্গলসাধনই হজ্ঞান্ষ্ঠানেব 
উদ্দেশ] বলিষ! ব্যাখ্যাত হইযাছে। হিংসামূলক' পুকঘামেধ, 
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অশ্থমেধ প্রভৃতি যজ্জের পৰ 'সর্বমেধ' যজ্ঞের বর্ণনা! বাঁজসনেয়ি 

সংহিতায় স্থান পাইয়াছে। এই যজ্ঞে যজ্রমান রাজা তাহার 

সর্বস্ব পুরোহিতকে দাঁন কৰিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। এই 

যজ্ঞকে দান যজ্ঞ বলা যায়। ইহা অহিংসারই নামান্তর | 
সুতরাং যজ্ঞ শব্দেব প্রাচীন অর্থের বিপরীত অর্থেই বজ্ঞ' শব্দ 
এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

খগ্বেদ সংহিতায় ইন্দ্র-বরুণাঁদি খত-দেবতার নামে যে সকল 
অসংখ্য স্তোত্র স্কান পাইয়াছে তাহাতে এই সকল দেবতার প্রতি 
বৈদিক আর্যগণেব অচলা নিষ্ঠা ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় 
বটে, কিন্তু এই মন্ত্রগুলির পবে রচিত কতকগুলি মন্ত্রে দেখা যায় 
যে এই সকল দেবতাব প্রতি বৈদিক খাধিদেব বিশ্বাস হাসপ্রাপ্ত 
হইয়াছে এবং তাহাদের অন্তঃকবণ সংশয়াকুল হইয়া পড়িয়াছে। 
এই শেষের যুগেব বৈদিক খবিগণ বহু দেবতা ত্যাগ করিয়া 
একজন অদ্বিতীয় দেবতাকে খুঁজিয়াছেন। মনে হয় বহু দেবতায় 
বিশ্বাসবান্ আর্-সমাজে সাম্প্রদায়িকতা! প্রবেশ করিয়াছে। 
প্রাচীন বেদবাক্যে অবিচলিত বিশ্বাস বাখিতে না৷ পারিয়! কোনও 

কোনও খাষি দেবতত্ব, স্থপ্টিতত্ব, পরলোকতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে নূতন 
তথ্য আবিফাৰ করিবার চেষ্টায় উৎকনিত হইয়া পড়িয়াছেন। 
বৈদিক সভ্যতার এই কালটিতে ধর্মসত বিষয়ে যুগাস্তর স্বস্তির 
ূর্বসূচন! দেখা যায়; ভাবতীয় নৃতন দার্শনিক চিন্তার প্রথম 
উন্মেষ এই কালেই হইয়াছে। একজন খাষি বলিয়া উঠিলেন £ 

* কন্মৈ দেবায় হবিষ! বিধেম ? 
কোন্ দেবতাকে হবি দান কব! হহেবে ? কোন্ দেবতাঁব নামে 
যত উৎ্থষ্ট হইবে ? এই সন্দেহেব বশবর্তী খষি জগতের স্থা্ি- 
কর্তা হিবণ্যগর্ভ দেবতাকেই সর্বোচ্চ আসন দান কবিয়াছেন। 

0.0, 9372 
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এই ঘুগে খাবিগণে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বেচ্চি দেবতা! 
নির্বাচনেব জন্য যেন একটা প্রবল চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয়। 

সম্প্রদায় ভেদে একেশ্বর-বাদিত্বেব এইটিই পূর্বলদ্ষণ ৷ সম্প্রদায় 
ভেদে নির্বাচনেব ফলে “পুরুষ দেবতা “বিশ্বকর্ম দেবতা, “রুদ্র 
দেবতা; প্রভৃতি বহু নৃতন দেবতাঁব স্তোত্র বৈদিক মন্ত্রসংহিতার 
স্থান পাইরাছে। ্ট্িতত্ব বিষয়ে অভিনব দার্শনিক বা অর্থ- 

দার্শনিক মত আত্মপ্রকাশ কবিরাছে। খগৃবেদীয় নাসদীর নুক্তে 
(১৭১২৯) নৃতন দার্শনিক মতেব আভাস নুপবিশ্কুট হইয্লাছে। 

জগত-স্থট্িব পুর্বকালে “সৎ' ছিল না, 'অসৎ”ও ছিল না। 
'আন্তবীক্ষ' ছিল না, “আকাশ'ও ছিল না। এই প্রপঞ্চ জগতেব 

আববণ, আশ্রধ বা আধাঁব কি ছিল? অতল-স্পর্শ জলবাঁশিই 
কি ছিল? মৃত্যু ছিল না; অমৃতও ছিল না। দিন ও বাত্রিব 
মধ্যে কেনিও প্রভেদ ছিল না। এই সব “ছিল-না'ব মধ্যে তিনি 
ছিলেন, নিজেই নিজেব অবলম্বন ও আশ্রর। তিনি ব্যতীত 
আর কিছুই ছিল না। তাঁহাব উপরে কিছুই ছিল না। অন্ধকার 
অন্ধকাবেতেই আচ্ছন্ন ছিল। জল ও স্থলে কোনও পার্থক্য বা! 
ব্যবধান ছিল না) শুন্ত ৪ অভাবেব মধ্যে যিনি প্রচ্ছন্ন 
ছিলেন, তিনিই তপঃপ্রভাবে শ্বরংপ্রকাশ হইব! আবিভূ্ত 
হইলেন । তাঁহাঁব মধ্যে সবপ্রথমে ইচ্ছা জাগবিত হইল, সেই 
ইচ্ছাতেই মুনিগণেব অন্ুসঙ্গিৎসা জাগবিত হইয়াছে । তাহাবা 
বুঝিতে পাঁবিয়াছেন যে শুন্তেব মধ্যেই সদ্বস্ব বীজ নিহিত 
রহিয়াছে। তখন দেই অব্যক্ত তন্বদর্শনের পথে, আলোকপাত 
হইল এবং বীজ ও শক্তি উদ্ভূত হুইল 1 নিযে আত্মশক্তি ও উর্ধে 
ইচ্ছাশক্তি প্রকটিও হইল। কিন্ত কে জানে এই স্থগ্রিবহস্ত? 
ঢদবভার] নিশ্চল স্রির পর আবিভূভি হুইন্রাচ্ছেন॥ 
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তবে কে জানে, কেমন করিয়া ও কোন্ বস্তু হইতে এই বিশ্বের 

স্ষ্টি হইয়াছে? হয় তো তিনিই জানেন, যিনি এই বিশ্ব স্থ্ি 
কবিয়াছেন। কিন্ত তিনিই যে স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহারই ব 

প্রমাণ কি? আর তিনিই যে জানেন তাহাবই বা প্রমাণ কি?' 
“দেবতারা নিশ্চয় স্থষ্টির পৰে আবিভূত হইয়াছেন, তাহার! 

এই বিশ্ব স্র্টি করেন নাই, তাহাবা অনার্দিও নহেন, অনস্তও 
নহেন”--এই সকল মতবাদ যে সমাজে প্রকাশে ঘোষিত হয়, 
সে সমাজ যে দেবতার প্রতি আস্থা হারাইয়াছে, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। বন্ছ পবব্তী (বৌদ্ধ ও) জন সাহিচভ্য 
5দবতার প্রতি এই অনাস্থা পুর্ণ পরিণতি ০দখা 
ষাক্স। 

খগ্বেদ রিতা এই ষুগে, যখন আর্য খধিগণেব মধ্যে 
“দেবতায় বিশ্বাস” টলটলায়মান, সেই যুগে, তাঁহাদেব সভ্যতা, 
শিক্ষা, দীক্ষা ও সাহিত্য-দর্শনাদিব বিষয়ে আরও অনেক 
পবিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে । সমাজেব শিক্ষা- ও দীক্ষা-গুরু 
্রাহ্মণেব মর্যাদা হ্াসপ্রাপ্ত হইয়াছে । এই সকল বিষয়ে 
্রান্মণেব উপব স্ািন স্থান ক্ষতির প্রাধান্য তদখা 
দিক্লান্ছে; পববর্তা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের যুগে 
ক্ষভ্রিচম্নর প্রাধান্য স্ুপরিলক্ষিভ হয় 1 কেবল যে বিশ্বামিত্র 
খষি স্বীয় তপস্তার বলে ব্রন্ধ্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন এবং সার! 
জীবন বশিষ্ঠের সহিত কলহ কবিয়া কাটাইয়াছেন, তাহা নহে। 
বহু হ্থলেই ক্ষত্রিয়গণ তত্বদর্শন-শিক্ষকের কার্য কবিয়াছেন এবং 
অনেক ক্ষত্রিয় রাজাব নিকট ত্রাহ্গণগণ তত্ব-জিজ্ঞান্ত্র হইয়াছেন । 
শতপথ ত্রান্মণে (১১) দেখা যায় যে রাজধি জনক শ্বেতকেতু, 
সোমশুম ও যাঁজ্ঞবন্ধ্য খষিকে “অগ্নিহোত্র* বিষয়ে উপদেশ 
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দিয়াছেন । ছান্দোগ্য উপনিষদ (৫1৩) ও বৃহদারণ্যক 
উপনিষদেব (৬1২) প্রামাণ্যে জানা বায় বে শ্বেতকেত্ুব 
পিতা গৌতম জন্মান্তররহস্তে জ্ঞানলাভার্থ রাঁজা প্রাবাহণ 
জৈবলিব শি্নত্ব গ্রহণ করিরাছিলেন ! গৌতম তাঁহাব নিকট 
শিক্ষালাভ কবিয়াছিলেন £ “এ-সব বহহ্য ভ্রাঙ্গণদিগের 
মাথায় প্রবেশ করে না বলিয়াই জগতেব আধিপত্য কত্রিয়েব 

ভাগ্যে পড়িয়াছে।” ছান্দোগ্য উপনিষদ (৫1১১) ও শত- 

পথব্রাঙ্গণ (১০৬1১) হইতে অবগত হওয়া বাব বে বাজা 

অস্থপতি কৈকেয় আঘ্ঘ-তত্ব বিবয়ে প্রথম ও প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন। পাঁচজন উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ এই বিদ্যা লাভ করিবাঁব 
ইচ্ছা আনির়াছিলেন উদ্দালক আরুণিব নিকট । কিন্ত 
আরুণি ভাবিলেন হ এই-লব বড় বড় পণ্তিত আমাকে প্রশ্রেব 

পৰ প্রশ্ন বর্ষণে জর্জবিত কবিরা কেলিবেন, আনি সকল প্রশ্ের 
সম্যক সনাধান করিতে পাঁবিব না। এই ভাবিধা তিনি এ 
পাঁচজন ত্রাঙ্গাণকে ন্দত্রিব নবপতি অশ্বপতিব নিকট পাঠহিরা 
দিরাছিলেন। আন্মতন্ব ব্যাখ্যা কবিবা অশ্বপতি এ পাঁচজন 
জিভ্ঞানু ব্রান্মণকে সন্তষ্ট কবিবাছিলেন। কৌবীতকী উপনিধদে 
(১।১) লিখিত আছে বে সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্বোহিত 
উদ্দালক আরুণিব শিক্ষক ছিলেন দ্ত্রির নৃপতি চিত্র গাঙ্গারনি । 

কৌবীতকী (৪) এবং বৃহদারণ্যক (২১) উপনিষদেব 
বিবরণ হইতে জানা বার যে গার্গ্য বালাকি কাশীনার্ভ অভ্রাতত- 
শত্রুর নিকট আগথ্বতন্্র ও ব্রহ্ম ব্যাখ্যা বিষষে শিক্ষালাভ 

করিষাছিলেন। কৌবীতকী ত্রাঙ্গণে (২৬৫) রাজা প্রতার্ন 
যজ্ঞকালে তাহাব পুবোছিতদিগের সহিত তর্ক ও বিচার 

কবিভেন। 
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এই সকল ও আবও অনেক উদাহবণ হইতে প্রতীয়মান 

হয় যে ত্রাক্গণ ও উপনিষদের যুগে বু ক্ষত্রিয নবপতি ব্রাহ্মণ- 

দিগেব শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুর স্থান অধিকার কব্য়াছিলেন। 

কিন্ত তাই বলিয়া তাহারা কেহ ত্রাহ্মণে সামাজিক মর্যাদা 

ক্ষু্ করেন নাই । ধেঞুদান, হিবণ্যদাীন, মাল্যভূষণাদিদান 
এবং নানাব্ধি পুরস্কার ও উপহাঁৰ দান কবিয়া তাহাবা 
ব্রাহ্মণেব মর্যাদা বক্ষা করিতেন ও ব্রান্মণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা 

কবিতেন। শ্বেতকেতু, সোমশুস্ম ও যাল্ৰবন্ক্রকে বাজধি জনক 
অগ্নিহোত্র বিষয়ে শিক্ষাদান ক্বিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দান 

ও দক্ষিণাদি দ্বাৰা তিনি তাহাদের সকলকেই পবিতুষ্ট 
করিয়াছিলেন এবং তীহাদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ (রাজধ্বিব নিজেব 
বিচাবে শ্রেষ্ঠ ) যাজ্ঞবন্ধ্যকে শতধেন্নু দ্রান কবিয়াছিলেন। 
ব্রাহ্মণকে ধেন্ুদান ও হিবণ্যদান এফুগে রাজন্যগণেব নিকট 
রাঁজগৌবব বলিযা পবিগণিত ছিল। পবমাত্মতত্ব,র কর্মতত্ব, 
জন্মাস্তবতত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণায় 
নিবত থাকিয়াও সেকালেব রাজন্যগণ প্রাচীন সমাজেব আচাঁব- 

ব্যবহাঁব ত্যাগ কবেন নাই। বৈদিক যুগের সর্ববিধ ক্রিয়াকলাপ 
ও যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে তীহাব৷ কিছুমাত্র অবহেলা কবেন নাই। 

এক কথায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েব মধ্যে জ্ঞানচর্চায় 

প্রতিদ্বন্ছিতা থাঁকিলেও বিবোধ ছিল না; কেবল জ্ঞানচাব 
অভাবে বিদ্াশুন্য ত্রাহ্মণেব সংখ্যা বাঁড়িতেছিল এবং প্রবল 
আগ্রহেব সহিত জ্ঞানচচাব কলে ক্ষত্রিয়দিগেব মধ্যে বিদ্বান্ 
ও তত্বদর্শা লোকেব সংখ্যা বাড়িতেছিল। 

যেখানে ধনসম্পত্তি' সেইখানেই চাটুকার ও স্তাবকের 
সমাবেশ । বাজারা বিদ্বান ও বদান্ হইলে তাহাদের প্রশংসা 
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ও গুণগান কবিবাব লোকেব অভাব কখনও হষ না। স্ুতবাং 

অনুমান কবা যাইতে পাবে যে যে-সকল ক্ষত্রিয় রাজা সেকালে 

ব্রাহ্মণদিগকে তত্ববিষ্ভা ও বজ্ঞানুষ্ঠানাদি বিষষে উপদেশ 
দিতেন তাহাদেব নিশ্চয়ই স্তাবক ও অন্ুগৃহীতেব দল ছিল। 
এই স্ভাবক দলেব দিন দিন সংখ্যাবৃদ্ধিও সহজেই অনুমিত 
হইতে পাবে। ইহাব! সকলেই যে ধীবে ধীবে ব্রাক্মণদিগেব 
প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি হাঁবাইতেছিল তাহাতেও জন্দেহ কবিবাৰ 
হেতু নাই। কাজেই ব্রাহ্মণদিগেব সহিত ক্ষত্রিষ বাজন্যবর্গেব 
প্রকাশ্য বিবোধ না থাকিলেও ভিতবে ভিতবে এক একটি 
বিরুদ্ধ দল ব৷ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছিল। 

যে আবণ্যক ও উপনিষদেব যুগে ন্ষত্রিষ বাঁজন্াবর্গ তত্ব- 
বিদ্যার ব্যাখ্যা মনোনিবেশ কবিযাঁছিলেন সেই যুগে বানপ্রস্থ 
ও সন্যাসধর্মেবও প্রভাব ও প্রাছূর্ভাব দেখা যাঁধ। অনেক 

বাজ! সর্বমেধ যজ্ঞে বাজ্য, সম্পদ ও ধনবত্র বিলহিষা দিষা 
অবণ্যবাসী যাযাবব সন্্যাসী হইযা মোদ্দপাধনে নিযুক্ত 
হইতেন। ইহাবা যদিও আঘ্োন্নতি ও মোক্ষলাভেব জন্য 
সাধাবণতঃ তপশ্চর্যাতেই নিধুক্ত থাঁকিতেন, তথাপি সমবেত 
নবনাবীব নিকট তত্বব্যাখ্যায় বিবত থাকিতেন না । বৃদ্ষমূলে 
বসিযা যখন এই সকল সর্ধত্যাগী অনাশ্রমী সন্ন্যাসী তত্ববিগ্ভাব 

ব্যাখ্যা কবিতেন তখন তাহাদেব অসাধাবণ ত্যাগগুণে আকৃষ্ট 

আশাবকেব দল ধীবে ধীবে জ্ঞাতসাবে বা অজ্ঞাতসাবে ব্রাহ্মণ 
জন্প্রদাষেব বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইযা উঠিতেছিল। এইভাবে 

ভাবতবর্ষে সান্প্রদাধিক মতেব বিভিন্নমুখিতাঁব উদ্ভব ও বিকাশ 

হইতেছিল, কিন্তু সামাক্রিক ব্যবস্থা ও আচাব-ব্যবহাব এবং 
যজ্ঞািব অনুষ্ঠান পূর্ব সমাজে চলিতেছিল। তবে হিংসা* 
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মূলক যজ্ঞানুষ্ঠান ও অন্ধ ধর্মকর্মের গ্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধাবও 
বৃদ্ধি ও বিকাশ হইতেছিল। কালক্রমে এই অশ্রদ্ধা হইতে 
বৈদিক আর্ধধ্মের বিরুদ্ধে একটা ধুমায়মান বিদ্বেবহিব 
সুষ্টি হয়। ধুমায়মান বস্ছি চিরকাল ধূমায়মান থাকে না। 
একদিন না একদিন জলিয়া উঠিবেই। কিন্তু সংখ্যাবাহুল্যের 
অভাবে অথবা শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রচারেব অভাবে এই সকল ক্ষুদ্র- 
্ুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ আর্ধবিদ্বেষ বহুকাল ধূমায়মান ছিল, 
জ্বলিয়া উঠে নাই। 

্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে এই সাম্প্রদায়িক বিছ্েবহ্ছি কোন্ 
কালে ও কোন্ দেশে প্রথম ধুমায়মান হইয়াছিল এবং ইহার 
প্রথম কার্ধক্রম কিপ্রকাব ছিল তাহা বথাযথভাবে নির্ণয় কর! 

এখন একপ্রকাঁৰ অসম্ভব ব্যাপাব। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ 
যে এককালে জাগিয়াছিল এবং তাহার প্রভাব যে প্রবল ও 

স্থায়ী হইয়াছিল তাহার আভাস আমাদের পৌবাণিক সাহিত্যের 
কিংবদন্তীসমূহে সংগৃহীত রহিয়াছে। পরশুরাম ভার্গবৰ কোন্ 

কালে প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা একবপ 
অসম্ভব ব্যাপাব, কিন্তু তিনি বৈদিক যুগেব পরে এবং জৈন 
ও বৌদ্ধঘুগের পূর্বে কোনও কালে ক্ষত্রিয় শোণিতে ধরিত্রী 
কলঙ্কিত করিয়াছিলেন সে বিষয়ে একরপ নিঃদন্দেহ হওয়া 

যায়। পবশুরমি যে একলাই একখানা পরশু হাতে করিয়া 

একুশবার ধবাকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস করা 
যায় না, নিশ্চয়ই তাহার দলবল ছিল, এবং নিশ্চয়ই তিনি 

সমগ্র পৃথিবীকে নিংক্ষত্রিয় কবিতে পাঁবেন নাই। হয় তো 
একুশবাব তিনি সদলবলে ক্ষুত্র কষুত্্র ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে বুদ্ধ 

ঘোষণা কবিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে ত্রাঙ্গণ্য সমাজে 
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নাঁবাষণেব সপ্তম অবতাঁববপে প্রতিষিত ও সম্মানিত হইয়াছেন। 

কোনও পবাক্রান্ত বাঁজাব বিরুদ্ধে পবশুবাঁমেব অভিযান হইয়া 
থাকিলে এ বাঁজাব নাম বিলুপ্ত হইযা যাইত না। বোধ হয 
ব্রাহ্মণবিবোৌধী মতপ্রচাবক ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসীদেব বিকদ্ধেই 
পবশুবামেব অভিযান হইযাছিল। যাহাই হউক ক্ষত্রিয় ও 
ব্রা্মণর মচধ্য প্রবল বিচরাধর এইটিই প্রককউ 
প্রমাণ এই সমযে বা ইহাবই পৰে দেখা যায় ব্রাহ্মণ সম্ভান 
দ্রোণীচার্য যুদ্ধবিদ্াবিশাবদ হইয়াছেন, কিন্তু ক্ষপ্রিষ বাজাব 
অধীন হইযা কার্য কবিযাঁছিলেন বলিষ! বোধ হয় ব্রাহ্মণ্য সমাজে 
তাঁহাব যোগ্য সম্মান লাভ কৰিতে পাঁবেন নাই। নিষাদতনয় 
একলব্যেব উপাখ্যানে তিনি নিন্দিত হইযাছেন। তাহাব পুত্র 
অশ্বথামা হীন কমে্ব জন্য শান্তি লাভ কবিয়াছেন। ব্রা্গণ 

ও ক্ষত্রিষেব মধ্যে বিবোঁধ যে বহুকাল চলিয়াছিল তাহ! মানিয়া 

লইবাঁৰ বিপক্ষে যুক্তি নাই। খুব সম্ভবত; কুকগেত্র যুদ্ধ 
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই বিবোধেব অবসান কবিযাছিলেন এবং 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিষেব মিলন ঘটাইযা সমগ্র ভাব্তবর্ষে এক ধমবাজ্য 
স্থাগন কবিয়াছিলেন। বিষু। দেবতাব অবতাবভূত শত্রিয় 
নৃপতি ভগবান্ শ্রীকৃ্ ক্রোধোন্মত্ত ব্রান্মণেব পদচিহ্ন বক্ষে 

ধাবণ কবিযা সনাতন কালেব মাঁনবেব নিকট ধমবুষ্ট ব্রাহ্মণের 
ধমহীনতা ও জ্ঞানহীনতাঁর পবিচয বক্ষা কবিষাছেন এবং জাতি- 

ধম'নিবিশেষে পতিতেব উদ্ধাব সাধন কবিয৷ তাহাকে সমাজে 

প্রতিষ্ঠিত কবিযাছেন। হয তো এইবপ সাম্প্রদাষিক বিবোধে 
নিম্পতিব ভন্য যুগে যুগে বহছুবাব তাহাকে অবতাব গ্রহণ কবিতে 
হইঘাছে। কিন্ত তথাপি এ বিবোধ সমুদ্রেব তবঙ্গেব স্যায় 

প্রবাহিত হইয়া আসিবাছে। 
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ব্রা্ষণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই বিরোধ কোথায় প্রথম 

উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা! আবিষ্কার করা অতি ছুরহ ব্যাপার 
সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার প্রভাব যে সমগ্র আর্ধাবর্ত ও 

দাক্ষিণাত্যেব কিয়দংশ পর্যন্ত দেশে অনুভূত হইয়াছিল তাহা 
সহজেই অনুমান করা যায়। আর্ধাবর্তের পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ 
অঙ্গ-বঙ্গ - কলিঙ্গ-মগধে এই বিদ্বেববহ্ি প্রবল আকাঁব ধারণ 
করিয়াছিল । আর্ধকৃষ্টির বহিভূর্তি এই সকল দেশের অধিবাসিগণ 
আর্ধসভ্যতায় নবদীক্ষিত হইবার পরও বহুকাল মধ্যদেশবাসী 

আর্বগণ কর্তৃক অবজ্ঞাত হইয়াছে । আর্য ত্রাহ্মণদিগের শান্ত 
অসুসারে এদেশে পদার্পণ করিলে নিষ্ঠাবান আর্ধসস্তানকে 
সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। শুধু তাহাই নহে, 
এদেশের ভাষাগুলিও আর্ধদিগের নিকট ববাবব অবজ্ঞাত 
হইয়াছে । অভি প্রাচীনকালে একবার “হে অরয়ঃ” স্থানে 
“হে অলয়ঃ” এই প্রাচ্যদেশেব উচ্চারণ আর্ধ ্রাহ্মণগণের 
বেদমন্ত্র দুূবিত করিয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। 'পরবর্তী 

যুগের নাটকাদিতেও মাগধী ভাষা চোর, লম্পট, ধীবর, ভৃত্য 

প্রভৃতি হীন পাত্রের ভাষা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এক 
কথায় বলিতে গেলে প্রাচ্যদেশবাসী অনার্ধগণ আর্ধ-কৃষ্টি-ভূক্ত 
হইয়াঁও বন্কাল আর্য সভ্যতার সর্ববিধ অধিকার হইতে বঞ্চিত 
ছিল। কিন্ত তথাপি এই প্রাচ্যদেশবাসিগণ আর্য সভ্যতা ও 

আর্য সভ্যতার সহিত আগত সংস্কৃত ভাষাকে যথাযোগ্য 

সন্মান প্রদর্শন করিয়াছে। আর্য ভাষার আদর্শে প্রাচ্য 
ভাষাবও সংস্কাৰ হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালে,_-আরণ্যক ও 

উপনিষদেব যুগ্নে মিথিলার বদান্য ন্থপতি রাজর্ষি জনকের আশ্রয়ে 
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ রচিত হইয়াছে। নান! দিগৃদেশ হইতে - 

0, 92-৮3 
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চিন্তাশীল খষিগণ্ জনকের বাঁজসভায় সমবেত হইযাছেন। এই 
সকল সম্মানার্হ অতিথিব অভ্যর্থনা ও পুবস্কাবেব জন্য জনকেৰ 

রাজ-কোষ মুক্ত ছিল। পূর্ব ও পশ্চিমেব শুভ মিলনে জনকেব 
বাঁজধানী পুণ্যভূমি বলিয়! পরিগণিত হইয়াছে । প্রাচীন কালেব 
মিথিলাকে এই হিসাবে আর্য সভ্যতা একটি বড় বিশ্বৃবিগ্ভালয় 
বলা যায়। তর্কে পবাজিত ত্রাহ্মপেবাও জনকেব পুবস্কার ও 
দক্ষিপাঁদি লাভ কবিতেন। কিন্তু তথাপি এই দানশীল বাজধির 
তিবোধানের পব এদেশেব অধিবাঁসিগণ মধ্যদেশবাসী আর্ধগণ- 
কতৃকি অনাদূত ও অবজ্ঞাত হইয়াছে। ফলে ব্রাহ্মণদিগেব 
ধর্মানুষ্ঠান ও যঙ্ঞকর্মাদিব নিন্দায় এই দেশেব অধিবাসিগণেব 
চিত্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল বিদ্বেষ-বিষাক্ত-চিত্ত 
জন-গণেব মুখপাত্রবপে মহাবীবস্বামী ও বুদ্ধদেব হিংসামূলক 
বৈদিক যত্ঞানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কবিয়া ছুইটি 
নূতন ধর্ম প্রচাব কবিয়াছেন। উভয় ধর্মেবই মতে হিংসা অধর্ম, 
অহিংসাই পবম ধর্ম। হিংসামূলক বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ধর্মকর্ম 
নহে, অধর্ম; পুণ্য নহে, পাপ। কলে এদেশে বৈদিক বজ্ঞা- 
নুষ্ঠানেব বিকদ্ধে জনমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ঃ এত কাল 
যাহারা মুখ ফুটিয়া বেদ-বিছ্বেষ প্রকাশ কবিতে পাবে নাই, 
তাহাবা মুক্তকণ্ঠে প্রাণ খুলিয়া অহিংস! মন্ত্র প্রচাব কবিতে 
লাগিযাছে। যে ব্রাহ্ষণগণ যজমানকে যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী 
করিয়া পরকালে ন্বর্গলাভের প্রলোভন দেখান, তাহাবা 
নিজেবাই অন্ধ; পরকে পথ দেখাঁইবেন কেমন করিযা ? যজ্ে 
পশুবধ কবিলে বদি সেই পশুব স্বর্গলাভ ঘটে, তবে কেন 
পুবোহিত যজ্ঞে পিতৃবধ কবিঘা আপন পিতাকে বর্গে প্রেবণ 
কবেন না? যজ্ঞানুষ্ঠানেব ফলে জমান যে ন্বর্গ লাভ কবিবে 
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বলিয়া পুরোহিত তাহাকে প্রলুব্ধ করেন, সে ব্বর্গ কি পুরোহিত 
নিজে দেখিয়াছেন? দেবতা ও প্ৃণ্যাত্মাদিগের বিলাসভূমি এই 
ত্র্গনামক দেশ কি তীহাদের ব্ব-কপৌল-কল্পিত আকাশ-কুস্থম 
নয়? তাহাদের এই সমস্ত কর্ম কেবল জীবিকা অর্জনের জন্য 
প্রবঞ্চনামূলক উপাঁয় মাত্র নয়? যে যজমান পুরোহিতকে যত 

_ বেশি দক্ষিণা দান করিতে পাবে, ভাহার তত বেশি প্রশংসা হয়। 
ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের এইসকল বিষয় স্থক্মভাবে 

পর্যালোচনা কবিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বৌদ্ধ ও জৈন- 
ধর্মেব প্রাহুর্ভাবেব পূর্বকালে মগধদেশের ক্ষত্রিয় ও ব্রাক্মণেতর 

অন্যান্ত জাতিসমূহের মধ্যে হিংসামূলক বৈদিক বজ্ঞানুষ্ঠান ও 
সমাজে ব্রাহ্মণ জাতির অযৌক্তিক প্রীধান্তের বিরুদ্ধে একটা 
প্রবল জনমত উৎপন্ন হইয়াছিল 1 সেই বেদবিরোঁধী জনগণেব 
মুখপাত্ররূপে মহাবীর ব্বামী [ ও পার্শনাথ ] মণ্ডুপতলে সমাগত 
সহন্স সহজ শ্রবণোৎস্থক জনগণের মধ্যে ওজন্বিনী ভাষায় 

বক্তৃতা কবিয়া যে ধর্মব্যাখ্যা কবিয়াছিলেন তাহা তাহাব স্ব- 
কপোল-কল্পিত আবিষ্কার নহে, তাহা এসকল জনগণেব উর্বর 

মানস-ক্ষেত্রে বনু পূর্ব হইতেই বীজবপে উপ্ত ও অঞ্চুবিত 
হইয়াছিল। মহাবীর স্বামীব মুখনিচ্ত অমৃতবাণী সেচনে 
সেই-সকল অঙ্কুরিত বীঙ্জ বিকাশ লাভ করিয়াছিল । এবং 

কালক্রমে সেইসকল বীজ হইতে উদ্গত ধর্মবৃক্ষ বহু শাখা- 
প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়া! সমগ্র ভাবতবর্ষে এবং ভারতের 
বাহিরে বহু দেশে পবিব্যাপ্ত হইয়াছিল । 

জৈন ধর্মেব আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয় জনগণের মনোমধ্যে 
জৈনধর্মেৰ যেসকল মৌলিক উপাদান নিহিত ছিল, সেগুলি 
সংক্ষেপে এই ২ 



১০ 

১। বৈদিক দেবতীব প্রতি বিশ্বাস হ্াসপ্রাপ্ত হইয়াছে । 
২। ব্রাহ্মণের উপর ক্ষত্রিয়ের প্রভাব বায এবং 

ক্ত্রিয়েরা তত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। 
৩। কর্মফলে দৃঢ় বিশ্বীস বদ্ধমূল হইয়াছে। 
৪1 কর্মফল্-জন্য জন্মাস্তরে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। 

৫1 অহিংসা পরম ধর্ম, হিংদা মহাপাপ এই বিশ্বাস 

প্রচাবিত হইয়াছে 
৬। পশুমেধ যজ্জেব বিরুদ্ধে অহিংসাঁব প্রভাব আসিয়াছে; 

ঘ্বান যজ্ঞ ও সর্বমেধ যন্ঞ তাহার পরিণতি । 
৭। দেবগণেৰ স্ষ্ি-কর্তৃত্ে সংশয় জাগিয়াছে ই তাহাবাও 

স্ষ্ট জীব বলিয়া প্রচাবিত হইয়াছেন । 

৮। দেবতাবাঁও কর্মফলেব অধীন। 

৯। কর্মফল খগ্ডনেব উপায তপন্তা ও কৃচ্ছ,সাধন। 
১০। সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাস ধর্মে আস্থা বিস্তাব পাইয়াছে। 

১১। সর্বমেধ যজ্ঞেব অনুষ্ঠান পূর্বক ক্ষত্রিয় বাজন্গণেব 
সংসাব ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ বহু স্থলে সংঘটিত হইয়াছে। 

১২। ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী কর্তৃক ধর্মতত্ব ব্যাখ্যা ও পশুমেধ 
যজ্ঞেব নিন্দা হইয়াছে । 

১৩। পবশুবাম প্রমুখ ব্রান্মণগণ ক্ষত্রিষেব বিরুদ্ধে অভিযান 
কবিয়াছেন। সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় ধর্মব্যাখ্যাতৃগণেব বিরুদ্ধেই 
পবশুরামেব অভিযান ঘটিয়াছিল। 

মগধ বা পূর্বভীবতেব ব্রাহ্মণেতব আর্গণের মনোমধ্যে 
হে-সকল ত্রাহ্গণ্য-ধর্ম-বিকদ্ধ মতবাদ, বিশ্বাস ও সংশয বছুকাল 
ধবিষ! সঞ্চিত ও পুষ্ট হইতেছিল অবণ্যচাবী ক্ষত্রিব-সন্গ্যাসিগণেব 
ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও আলোচনার ফলে তাহাদেব যে পবিণতি 
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ঘটিয়াছিল তাহাই জৈন ধর্মের মূল ভিত্তি। আরণ্যক ক্ষত্রিয় 

সন্যাসীরা সমাগত শ্রাবকমণ্ডলীর নিকট যে অহিংসা ধর্ম ও 

কর্মফল খগ্ডনেব উপদেশ দিতেন তাহাই মহাবীর স্বামীৰ নিকট 
স্ুনিয়ন্ত্রিত ও শান্র-নিবদ্ধ হইয়া জৈন ধর্মরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। 

জৈন সাহিত্য 
জৈনসাহিত্য সাধারণতঃ জৈনদিগের ধর্মসাহিত্য। জৈন 

ধর্মনাহিত্যকে সাধারণতঃ “আগম' নামে অভিহিত করা হয়ু। 
এই আগম গ্রন্থগুলি "অঙ্গ ও ণঅঙ্গ-বাহিরিয়” ভেদে 

দ্বিবিধ। অন্গবাহিরিয় গ্রস্থগুলি আবার “অঙ্গপ্পিউই” ও 
'অণজপ্পবিউই' ভেদে দ্বিবিধ। “আগমণ গ্রন্থগুলিব সংখ্যা 
৪৫1 *১১খানি “অঙ্গ, ১২খানি 'উবঙ্গ ( উপাঙ্গ ) ১০খানি 
পিইন্ন' (দশ প্রকীর্ণকাঃ ), ৬খানি “ছেয়সুত্ত' ( 'ষট্ ছেদসুত্রানি ), 
২খানি বিশিষ্ট গ্রন্থ এবং ৪ খানি "সুলনুত্ব' (মূলশবত্র ) 

লইয়া ৪৫খানি আগম। 
একাদশ অঙ্গ ৪ (১) আয়ারংগ আচারাঙ্গ ), ৫২) 

স্থয়গড়ংগ ( স্ুত্রক্তাঙ্গ ), (৩) ঠাণংগ (স্থানাঙ্গ ), (8) সম- 
বায়ংগ (সমবায়াঙ্ছ), (৫) ভগবতী বিয়াহাপন্ত্তি (ব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি) 
(৬) নায়াধম্মকহাও ( জ্ঞাতাধর্মকথাঃ ), 09) উবাসগদসাও 
(উপাসকদশাঃ), ৮৮) অগ্তগড়দনাও ( অন্তকৃদ্দশাঃ), (৯) 
অণুত্তবোববাইয়াদসাও ( অন্থত্তবোপপাতিক দশাঃ), ৫১০) 
পণশ্রাবাগবণাইং (প্রশ্রব্যাকরণানি ) (১১) বিবাগলুয়েং 

(বিপাকশ্রুতন্) [এবং অধুনানুপ্ত (১২) ট্ট্ঠিবায় (দুি- 
বাদ) ] 1 

বাদ উপীঙ্গঃ (১) উববাইয় ( উপপাতিক ), (২) 
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বায়পসেণইজ্জ বা বায়পসেণইয (রাজিপ্রম্বীয় ), (৩) জীবাভি- 
গম, (৪) পন্নবণা (প্রজ্ঞাপনা ), ৫) স্বপনত্তি বা স্ৃবিষ- 
পন্নত্তি (হুর্ধপ্রজ্ঞপ্তি )) (৬) জম্ব,দূদীবপন্নত্তি ( জন্দ্বীপ- 
প্রজ্ঞপ্তি ) €৭) চন্দপন্নত্তি (চন্্প্রজ্ঞপ্তি ১ ৮৮) নিবযাবলী, 

(৯) কপ্পাঁবড়ংসিআও ( কল্পাবতংসিকাঃ ), (১০) পুপৃফি- 
আও ( পুম্পিকাঃ), (১১) পুগ্ফচুলিআও (পুম্পচুলিকাঃ ) 

(১২) বণহিদসাও ( বৃঝ্তদিশাঃ )। 

দশ প্রন্বীর্ণক ৪ (১) চউসবণ (চতুঃশবণ ), (২) আউব- 
পচ্চক্থাণ ( আতুবপ্রত্যাখ্যান ), (৩) ভভ্তপবিত্না (ভক্ত- 
পবিজ্ঞা ), (৪) সংথাব (সংস্তাব), (৫) তন্দুলবেয়ালিয় 

(তন্দুলবৈতালিক), (৬) চন্বাবিষ্বায (চন্দ্রাবিধ্যক) বা 
চন্দাবীজ বা চন্দাবিজ্ঞা (চন্দ্রবিষ্ভা), (৭) দেবিন্দখঅ 
(দেবেন্দ্রস্তব ), (৮) গণিবিজ্ঞা ( গণিতবিদ্যা ), (৯) মহাঁপচ্চক্- 

খাণ ( মহাঁপ্রত্যাখ্যান ), (১০) বীবথঅ (বীব স্তব )। 

ঘট চছদ গ্রন্থ ৪ (১) নিসীহ (নিশীথ ), €২) মহানিসীহ 
(মহা-নিশীথ) (৩) ববহাব (ব্যবহাব ), (৪) আয়াবদসাও 
(মাচারদশাঃ), (৫) কপপ ( বৃহৎকল্প ), ৬৬) পঞ্চকপ্প পেঞ্চকল্প)। 

মতান্তবে (3) দসস্নুযক্খন্ধ ( দশশ্রতত্ন্ধ ), এবং (৭) জীয 
কপ্প (জিতকল্প )। 

বিশিষ্ গ্রন্থ ৪ নন্দী বা নন্দিস্ ( নান্দীন্ুত্র )১ (২) 
অথুওগদাৰ ( অন্গুযোগদ্ধাব )। 

চভুম্থুল সুত্রঃ (০) উত্তবন্াষণ ( উত্তবাধ্যযন ) (২) 

আঁবস্সঘ ( আবশ্যক ) €৩) দসবেযাঁলিয ( দশবৈকালিক ), 
(৪) পিগুনিজ্জুত্তি (পিগুনিরুক্তি)। মতান্তবে (৩) ওহনিজ্ুত্তি 
(ওঘনিরক্তি ) ও (৪) পকৃথী (পাক্িকস্থত্র )। 
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মহাবীব স্বামী উপদেশ চৌদ্দটি “পুবব, ( চতুর্শ পূর্ব) 
বা প্রাচীন শাস্ত্রে নিবদ্ধ ছিল। এই দপুব্ব'গুলি মহাঁবীৰ 

স্বামীর নিজেব শিল্ত ও গ্রণধরগণ জানিতেন। এই চতুর্দশ 

পূর্ব ধীহাদের কণ্স্থ ছিল তীহাঁরা “চতুর্রশ-পৃরব” বলিয়া 
কথিত হন। এখন পূর্ব গুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। শ্রীস্টপূর্ব 
তৃতীয় শতকে স্থুলভদ্র স্থবিরেব অধিনায়কত্বে পাটলিপুত্র 
নগবে ষে প্রথম জৈন মহাঁসংঘের অধিবেশন হয় তাহাতে চৌদ্দটি 
পূর্ব" শাস্ত্রের সার লইয়া ্বাদশখ!নি অন্গগ্রন্থ সংকলিত হয়। 
সেই বাবোখানি অন্নগ্রন্থের সর্ব শেষ গ্রন্থ “দৃষ্টিবাদ ( দিট্ঠিবায়), 
আবার কালক্রমে নুণ্ত হইয়া যায়। ফলে দেবধিগণী ক্ষমা- 
শ্রমণের অধিনায়কত্বে বলভীনগবে শ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে 
যে মহাসংঘ আহত হয় তাহাতে ৪৫খানি "আগম' পুনঃ- 
সংস্কৃত ও পুগ্তকাকারে লিখিত হয় । দেবর্ধিগণীর পূর্বে 
“আগম' সমূহ লিখিত বা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয় নাই। ৩২ 
অক্ষবে এক একটি "গ্রন্থ (বা শ্লোক) ধবিয়া এই আগম- 
গুলিব অক্ষর-সংখ্যা নির্ধাবণ কবা হয়। লিখিত পুথিগুলিতে 
এবং অধুনা মুদ্রিত পুস্তকদমূহে এই গ্রন্থ'নংখ্যা (যেমন £ 
'গ্র” ১২০৬, ) দেওয়া থাকে। 

জৈন আগনগুলির এই ইতিহাদ হইতে প্রতীয়মান হয় 

যে চৌদ্দটি পুর্বে মহাবীব শ্বাদীব সুখনিঃস্থত বাণী নিবদ্ধ 
ছিল। মহাবীব স্থামীৰ শিল্তগণ এই পূর্বগুলির ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণাদিন ছাঁবা ও ততসহ আখ্যাধিকাটছি জড়িবা ৪৫খানি 

আগমন গুণধন কবিবাছেল। বোৌনও বোল৪ আগের 
স্চবিভাব নাদ জালা আছে 2 ৪র্ঘ, উপ পহীদথ। সালাহ 
হি ৮ হস জপ শা পারি রত সক পাকি জন তত পক আত 

দাত তত তি হল ঈ রব্যোলিম € ৮25৬1 ) হাত হল 



51০ 

রচিত, ৩য় ও হর্থ ছেদসৃত্র “ব্যবহার ও দশাশ্রুতত্কন্ব' 
ভ্রবাহু-বিবচিত, ১ম প্রকীর্ণক চিউসবণ বীবভদ্রকথিত, ছেদ- 
সুত্র “জিতকল্প” জিণভদ্র-সংবচিত, নান্দিস্ুত্র দেবর্ধি-বিরচিত। 
ইহা ছাড়া অধিকাংশ আগমই অজ্দ্র সুহম্ম (আর্ধ নুধর্মা ) 
কর্তৃক অন্বত্বামীব নিকট বিবৃত হইয়াছে। ন্ুতবাং মহাঁবীব 

স্বামীব মুখনিঃস্থত বাণী অবলম্বন করিয়া বচিত হইলেও 

আগমগুলি মহাবীব স্বামীর বচন! নহে। 

ভন্রবাহ্ছ বিবচিত কল্পস্তর গ্রন্থথানি মূলতঃ আগম-বহিভূর্ত 
গ্রন্থ হইলেও দেবর্ধির বলভী সংঘে এটি আগম-প্রবিষ্ট 

হইয়াছে। ইহার মধ্যে ( থেরাবলীতে ) দেবর্ধিগণী ক্ষমাশ্রমণে 
নাম ও প্রশংসা আছে। 

আগম দমুতহর সংক্ষিপ্ত বিবরণ £ 

আচারাজ্গ £ ছুই খণ্ডে বা শ্রত-স্কন্ধে বিভক্ত। প্রথম 

শ্রুতক্বন্ধে আত্মা, কর্ম, সংসার, জীব, অহিংসা, মুক্তি প্রভৃতি 
বিষষে উপদেশ ও তৎসম্পফ্িত দার্শনিক আলোচনা আছে। 
এই সব জানা চাই এবং ভানিয়া তদনুসাবে কাজ করা চাই। 

দ্বিতীয় শ্রুতক্ষন্ধেব প্রথম খণ্ডে ভক্ত (অন্ন ), শব্যা, বাক্য, 

বন্্র, ভিক্ষাপাত্র ও পবিগ্রহ বিষয়ে উপদেশ এবং দ্বিতীয় 

খণ্ডে মহাবীব ম্বামীব সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আছে। এই জীবন 

কাহিনী অবলম্বন কবিরা ভগ্রবাহু তাহার কল্পস্থুত্রে জিনচবিত্র 

লিখিবাছেন। গগ্ধ-প্ভে মিশ্রিত অতি প্রাচীন বচনা নুহন্ম 
কতৃক তৎশিত্য জন্বব্যামীকে উক্ত। সংসাবত্যাগ ও সন্ন্যাস 
গ্রহণেব উপদেশে গ্রন্থথানি পবিপূর্ণ। যাঁকোবি এই গ্রন্থে মূল 
ও অনুবাদ প্রকশি কবিয়াছেন। 
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(২) জুক্সগড়ংগ ৪ জৈন মতের বিরুদ্ধে যে সকল ধর্মমত 

সেই সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল সেই সকল তীথিক-মতের বিরুদ্ধ 

সমালোচনা এবং তরুণ নিগ্রন্থগণকে এই সকল মতবাঁদীদিগের 

কবল হইতে মুক্ত থাকিবার উপদেশে এই অঙ্গ ছুই খণ্ডে 
সম্পূর্ণ। সংসারের নানাবিধ প্রলোভন এবং নারীর প্রলোভন 

হইতে মুক্ত থাকিবার উপদেশ এবং সংক্ষেপে নরক-বর্ধনা ইহাতে 

আছে। শীলাঙ্কাচার্য কৃত টীকাসহ বোশ্বাই আগম-সংগ্রহ গ্রন্থ" 
মালায় প্রকাশিত, ১৯১৭। 

(৩) ভাণংগ ৪ ১ হইতে ১০ পর্যন্ত সংখ্যায় নানাবিধ 
তথ্যে আলোচনা এবং দৃষ্টিবাদ নামক অধুনালুপ্ত ছাদশ সংখ্যক 

অঙ্গ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সুচি এই গ্রন্থে আছে॥ আগম সংগ্রহ 
গ্রন্থমালায় ৩য় গ্রন্থরূপে প্রকাশিত, বারাণসী ১৮৮০ । এই 

সংস্করণে একটি সংস্কৃত ও প্রাকৃত টীকা আছে। অভয়দেব 

সুরিব টাকাসহ ১৯১৮-২০ শরস্টাব্দে বোম্বাই নগরে মুদ্রিত আর 
একটি সংস্করণ আছে। 

(8) সমবায়ংগঃ স্থানাঙ্গহুত্রের সংখ্যাগত বহু বিষয়ের 
আলোচনায় এই গ্রন্থেব অধিকাংশই কাটিয়াছে ঃ লক্ষাধিক 
সংখ্যার ব্যবহার হইয়াছে। দ্বাদশ অঙ্গ ও চতুর্দশ পূর্বের 
সংক্ষিপ্ত সুচি লইয়া গ্রস্থারস্ত হইয়াছে । ১৮ প্রকার ব্রান্গী 

লিপির কথা এই গ্রন্থে থাকাতে কেহ কেহ মনে করেন যে 
্রস্থখানি অধিক প্রাচীন নহে। বারাণসী নগরে ১৮৮০ গ্রীস্টাব্ধে 

এবং অভয়দেব স্থুরির টাকাসহ আগম সংগ্রহ গ্রন্থমালায় 
বোস্বাইনগবে ১৯১৮ শ্ীস্টাৰে মুক্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 

€) ভগৰ্ভী বিস্লাহা1 পল্মভিঃ মহাবীর স্বামীর 
ধর্মতত্ব ব্যাখ্যা বিষয়ে প্রজ্ঞপ্তি বা শিক্ষা; গৌতম ইন্দ্রভৃতির 

0. 0,93-4₹ 
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প্রশ্থ ও মহাবীর স্বামী উত্তর সমূহ লইয়া এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ 
সংকলিত । বনু আগম গ্রস্থেব তন্ব ও তথ্যেব ব্যাখা! এবং 
মহাবীব স্বামীর জীবনী এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। মহাবীব 
স্বামীব পূর্বপুরুষগণের বিববণ, পার, জামালি ও গোসাল 
মক্খলিপুত্ত ও তাহাদেব ধর্মমতেব সমালোচনা, কর্মবন্ধন, 
ংসাব, সুকতি প্রভৃতি দার্শনিক তত্বেব ব্যাখ্যাঃ শ্বর্গ, নবক 
প্রভৃতিব বিববণ ইত্যাদিতে গ্রন্থখানি বিবটি আকাঁব ধাঁবণ 
কবিয়াছে। আগম সংগ্রহ গ্রস্থমালায় বাবাণনদী নগবে ১৮৮০ 

প্রীস্টাব্ধে এবং অভধদেব স্মুবির টাকাসহ বোম্বাই নগবে ১৯১৮ 

্রীস্টা্দে মুকিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ন্উবাসগদসাঁও' 
গ্রন্থের পরিশিষ্টে হোআর্নলি এই গ্রন্থে ১৫শ খণ্ড হইতে 
গোঁসাল মক্খলিপুত্তেব বিববণ অনুবাদ করিয়াছেন । বেণীমাধব 
বড়ুয়া কলিকাতা বিভিউ পত্রিকায় (১৯২৭ জুন ৩৫৫ পুঃ ) 
এবিষয়ে আলোচনা কবিয়াছেন। 

৬৬) নাক্সাধন্সকহু1& নানাবিধ ধর্মকাহিনীতে পবিপূর্ণ 
ছুই খণ্ডে সমাপ্ত । প্রথমথণ্ডেব ৮ম পরিচ্ছেদে উনবিংশ তীর্থংকব 
মিথিলা-বাঁজকুমাবী মল্লীব বিববণ আছে। দিগন্ববেবা ইহাকে 
নাবী বলিয়া স্বীকাৰ কবেন না, ভীহাদেব নিকট এই তীর্থকবের 
নাম মলীনাথ'। তাহাদেব মতে কোনও নাবী অন্মাস্তর পবিগ্রহ 
না কবিঘা যুক্ত হইতে পারেন না। অভয়দেব স্ুরিব টীকাসহ 
আগম সংগ্রহ গ্রন্থমালাষ বোম্বাই নগরে ১৯১৬ শ্রীস্টাব্ধে মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত হইয়াছে! এই অঙ্গে কালী দেবীব কাহিনী একটি 
ধর্মকথাঁকপে বিরত হইয়াছে । 

(৭) উব্বাদগদসাও ২ দশজন উপাসক বা গৃহী জৈনে 
জীবনকথা ৷ জন্ুদ্বামীব নিকট আর্য সুহম্ম এই কাহিনীগুলি 
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বিবৃত করিয়াছেন। ৭ম পরিচ্ছেদে বর্নিত আছে যে গোসাল 
মক্থলিপুত্তের কুস্তকাঁর শিশ্য সন্দলিপুত্ত মহাঁবীর স্বামীব উপদেশ 
পাইয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিল। অভয়দেবের সংস্কৃত টাকা 

ও ইংরেজি অনুবাঁদসহ হোআর্নলি এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন 
€0810589 7330, 78. 188-88)1 আগমোদয় গ্রন্থমালায় 
অভয়দেবের টীকাসহ বোম্বাই নগরে ১৯২০ খ্রীস্টাব্ধে আর 
একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । . 

(৮) অন্ডগড়দসাও ৪ জীবনাস্তকারী পবমপবিত্র সাধু- 
গণের কাহিনী লইয়া দশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত অল্গগ্রন্থ ; এক্ষণে 

আট অংশে বিভক্ত । অভয়দেব নুরির টীকাঁপহ ৮ম, ৯ম ও 

১১শ অঙ্গ একখণ্ডে বোম্বাই আগমোদয় গ্রস্থমালায় প্রকাশিত 
হইয়াছে । বার্নেট (04. 70. 78:79) অস্তগড়দসা ও 

অধুত্তরোববাইয়দসাব অনুবাদ করিয়াছেন (9:19091 মাএ৪- 
1802910 নাড1)0১ [702300105 1901). 

(৯) অধ্ুত্তঢরোববাইযক্পদসাও ৪ বাহার! সাধনপ্রভাবে 
অন্ুত্তর বিমান লাভ করিয়াছেন সেই-সব পবমপবিত্র সাঁধুগণের 

কাহিনী লইয়া রচিত দশ পরিচ্ছেদ, এক্ষণে তিন খণ্ডে সম্পুর্ণ । 
গৌতম নুহম্মের বাল্যকথা ও দ্বারবতীনগরীর যাঁদব বৃপতি 
কৃষ্ণের কাহিনী মহাভারতের অনুরূপ ভাবেই -গ্রদত্ত হইয়াছে, 
কেবল কৃষ্ণকে জৈন করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রায়োপবেশন 
দ্বারা মোক্ষ লাভের বহু কাহিনী এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।" : 

(১০) পশণ্হা'-াগরণাইৎঃ প্রশ্নসমূহ ও তাহাদেব ব্যাকরধ 
ব ব্যাখ্যা এই দশ দ্বাব বা পরিচ্ছেদে রচিত £ অজগ্রন্থ। প্রথম 
পীচটি 'ঘবাবে' পঞ্চমহাব্রত ও পরবর্তী পাঁচটি ছাবে পঞ্চমহাব্রত 
জন্য পুণ্য আলোচিত হইয়াছে । বোম্বাই আগমোদয়- গ্রন্থ- 
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মালায় অভয়দেব স্থবির 'টীকাসহ ১৯১৯ শ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত। 

(১১) বিবাগসুয্ং বিপীকশ্রনতম্)৪ সৎকর্ম 
বিপাকের অর্থাৎ কর্মপবিণতিব দশটি ও অসতকর্ম বিপাকের 
দশটি কাহিনী। অভয়দেব স্থুরির টাকাসহ আগমোদয় গ্রন্থ 
মালায় বোম্বাই নগবে ১৯২০ গ্রীস্টাৰে মুদ্রিত । 

(১২) ছাদশ সংখ্যক অঙ্গ দ্দৃষ্টিবাদ* লুপ্ত হইয়াছে। 
(দৃ্টি- মত, ধর্মমত )। বিভিন্ন ধর্মমতেব আলোচনা এই অঙ্গে 

ছিল। দৃষ্টিবাদ অঙ্গ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ঃ (১) পবিকন্মং 
বা! আঁগম সুত্র হাদয়ংগম করিবাঁব জন্য আবশ্ক ষোঁড়শবিধ 

পূর্বকৃত্য । (২) সুত্বাইং_-৮৮টি সুত্রে তীধিক মতসমূহের 
খণ্তন। (৩) পুববগএ চতুর্দশ পূর্ববিষয়ক বিববণ। (৪) অনুযোগ 
বা! তীর্ঘকরগণ ও অন্যান্ত সাধুগপের বিষষে পৌবাঁণিক কাহিনী । 

(৫) চূলিয়! ( চুলিক! ) বা পবিশিষ্ট। 

উবঙ্গ (উপাঙ্গ 3৪ প্রত্যেক অঙেব একখানি কবিষা 
উপাঙ্গ আছে। 

(১. উববাইক্স (উপপাদিক 3১৪ ছৃই খণ্ড £ প্রথম 
খণ্ডে কুণিষ ভিন্তাসারপুত্ত পুল্লভদ্দ জু,পে মহাবীর স্বামীব বাদী 
শ্রবণ কবেনঃ পাপপুণ্যেব ফলভোগ জন্ক চাবি গতিতে 

(নারকগতি, তির্ধগ্গতি, মনুষ্যগতি, ও দেবগতি ) জন্মগ্রহণেব 
বিষয়ে বক্তৃতা । দ্বিতীয় খণ্ডে গৌতম ইন্দ্রভৃতিব প্রশ্ন ও মহাবীর 

স্বামীর উত্তব,--এইবপ প্রশ্নোভবছলে পুনর্জন্ম ব্যাখ্যা । যে 

যে উপায়ে দেবগণের বিমানলোকে উপপাত ( অবস্থান, স্থান 
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লাভ ) হইতে পারে যোড়শধা তাহার বর্ণনা । লেউমান ১৮৮৩ 

শ্ীস্টাব্ে মুলগ্রন্থ শব্দনুচিসহ প্রকাশ করেন। আগমোদয় 

গ্রন্থমালায় উপাঙ্গ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় 
উপাঙ্গে প্ৰর্ণক* (পুনরুক্ত বাক্য ) সমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা আছে। 

(২) রারপঢসণইজ্জ (কাজপ্রঙ্গীর সুত্রম্ ১৪ স্থবির 
কেসী ও রায়পএসী--এই ছুই জনের মধ্যে প্রশ্্োত্তর ক্রমে 

আত্মার ম্বরূপ বর্ণনা। দেহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ আত্মা এই 
কথা কেসী প্রমাণ করিতে চাহিলে পএসী বলিলেন ষে প্রাণদণ্ডে 

দণ্ডিত চোরের দেহ কাটিয়া কুটিয়া তিনি তাহা হইতে আত্মা 
বাহির করিতে পারেন নাই। তাহাতে স্থবিব বলেন দাহ 
কাষন্ঠ-খণ্ড কুটি কুটি করিয়া কাটিলে তাহার মধ্যে অগ্মিব খোঁজ 
পাওয়া যায় না। মলয়গিবির টীকাসহ আগমোদয় গ্রন্থমালায় 
১৯২৫ শ্রীস্টাব্ডে প্রকাশিত। 

€৩) জীবাজীবাভিগম & জীব ও অলীবের জ্গান £ 
ইন্্রভূতি গৌতম ও মহাবীর স্বামীর মধ্যে কথোপকথন : ২০ 
খণ্ডে সমাপ্ত। ভূগোল-_ত্বীপ, সাঁগব ইত্যাঁদিব বর্ণনা । 
সংক্ষেপে নাম জীবাভিগম । বোম্বাই শেঠ দেবর্টাদ লালভাই 
জৈন পুস্তকালয় হইতে মলয়গিবির টাকা! সহ ১৯১৯ হ্রীস্টাব্দে 
প্রকাশিত। 

(8) পলৰণণ €প্রজ্ঞাপনা)8 আর্য সাম বিরচিত 
৩৬ পরিচ্ছেদে ব্ভিক্ত জীবগণেব শ্রেণীবিভাগ । আর্য ও 
শ্নেচ্ছ জাতির উল্লেখ আছে। মলয়গিরির টাকা ও নারকচন্দ্রকৃত 

সংস্কৃত অন্বাদসহ পন্নবণ! ভগবতী, কাশী ১৮৮৪। বোম্বাই 
আগমোদয় গ্রন্থমালায় ১৯১৮ বীস্টাব্দে স্যামাচার্ধ-দৃব ধং 

জ্রীমন্-মলয়-গির্যাচার্য-বিহিত-বিবরণযুতং ্ত্রীপ্রজ্ঞাপণো পা্গম্। 
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(6 সুরপন্নভি (সুর্য প্রজ্ঞপ্তি )£ জৈন জ্যোতিষ 
গ্রন্থ, দ্বাদশ বাঁশি, চন্দ্র, ঘৃর্ধ ও নক্ষত্রেব বিবরণসহ। স্থানা্গ 
মতে “অর্গ-বাহিরিয়' গ্রন্থ । মলয়গিবির টাকাসহ আগমোদয় 
গ্রন্থমালায় ১৯১৯ শ্রীস্টার্যে প্রকাশিতঃ নৃর্ধ প্রজ্ঞপ্তি- 
উপাঙ্গম্। 

(৬) জঙন্বুদ্দীপশ্পলত্তি (জন্থু্বীপ প্রজ্ঞপ্তি )£ 
ভাগবত ও বিঞুপুবাঁণেব অন্গবপ ভূগোলগ্রন্থ 2 জন্ুদবীপ বর্ণনা । 
ভারতবর্ষ বর্ণনায় বাঁজা ভবতেব কাহিনী । স্থানাঙ্গমতে 

'অঙ্গবাহিবিয়' । বোম্বাই জৈন পুস্তকালয় হইতে শাস্তিচন্র্রের 
টীকাসহ প্রকাশিত। " 

৭) চন্দ পলভিি €চক্দ্র প্রজ্ঞপ্তি 9৪ সুর্য প্রজ্ঞপ্তিব 
হ্যায় জৈন জ্যোতিবগ্রন্থ ৷ স্থানাঙ্গমতে “অঙ্গবাহিবিয়* । 

(৮) নিরয়াবলিক্সাও € নিরক্লাবলিক্সান্ুতং- 
নিরক্লাবলিকসূত্রম্ 3৪ চম্পা রাজ্যের বাজা কুণিয 
(কুণিক ) তজাতশক্রব দশ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তাহাদের মাতামহ 
বৈশালীব বাজ! চেটক কর্তৃক নিহত হইয়াছিল এবং নিবয় 
বাঁস করিযাছিল। চন্দ্রস্থবিব টাকাঁসহ আহমদাবাদ আগমোদয 

গ্রন্থমালায় ১৯২২ শ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ৷ 

(৯) কপ্পাবড়ধসিআও € কল্সাবভংসকা্ 3 £ 
৮ম অঙ্গে বর্ণিত দশ বাঁজপুত্রের কাহিনী । সন্ন্যাস গ্রহণের কলে 
তাহাবা বিমানলোক প্রাপ্ত হয় । সেই-সব বিমাঁনলোকেব বর্ণনা! । 

(১০) প্ুপ্ফিয়াও € পুম্পিকা)& পুজ্পকাবোহণে যে- 

সকল দেব-দেবী মহাবীব স্বামীকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন কবিবাব 

জন্য আসিয়াছিলেন তাহাদিগেব পূর্বেতিহাস মহাবীব স্থাসী 
ইন্্রভূতিকে বলিতেছেন। 
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(১১) পুপ্ফছুলিক্লাও € পুজ্পউুলিকা। 9 £ ১০ম উপাঙ্গের 
পরিশিষ্টস্বরূপ দশটি অন্থুরূপ কাহিনীর সমাবেশ । 

(১২) বণ্হিদসাও € ন্বষ্িদিশী্ 9৪  অবিষ্টনেমি 
বর্ণিত ১২ জন বৃষ্ধিবংশীয় রাজপুত্রের দীক্ষার কথা। 

দস পয়লা (দশ প্রকীর্ণকাঃ )£ দশ প্রকীর্ণক গ্রন্থ 

আগমের পবিশিষ্ট ত্বরূপ ৷ 

(১ চউসরণ £. অর্থৎ সিদ্ধ, সাধু ও ধর্ম--এই 
চতুঃশবণেৰ স্তুতি, ৬৩ ক্লোকে। বীরভত্্র ইহার রচয়িতা । 

(২) আউরপচ্চকৃখাণ €আভুরপ্রত্যাখ্যান 3 ৪ 
এবং (৯) মহাপছ্চকৃখাণ € মহাপ্রত্তাখ্যান 3 £ 
কবিতায় নিবদ্ধ সংসারাতুব মৃত্যুকাজক্ষী সন্গ্যাসীর সংসারস্ুখ- 

প্রত্যাখ্যানেব কথা । '“বালমরণ' বা অজ্জজনের মৃত্যু প্রাকৃতিক 
নিয়মে অবশ্বস্তাবী। সে মরণে পতন - অর্থাৎ পুনর্জন্মও 
অবশ্যস্তাবী। কিন্তু ভক্তত্যাগপূর্বক ইচ্ছাম্তত্যু পুনর্জন্মনিবারণ 

কবে। সুতায় গাঁথা ছুঁচ যেমন আবর্জনাক্জুপে পড়িলেও 

হারাইয়া যায় না সেইরূপ জ্ঞানীর আত্মা সংসাবে হাবাইয়া 
যাঁয় না। শুষ্ক অস্থি লইয়া! চর্বণ কবিবার সময়ে ভ্রান্ত কুকুর 
যেমন মনে করে যে সে সারবস্ত পাইয়াছে তেমনি নিবোধ 

সংসারী মনে কবে যেসেস্ুখ ভোগ করিতেছে । নারীসঙ্গ- 

সুখে সুখ নাই, অবসাদ আছে। আত্ম জীবনের পাপ কাহিনী 
গুরুকে শুনাইয়া যে পাপী ইচ্ছামৃত্যু ববণ করে সে ভাঁর- 
বিহীন ভাব-বাহীর হ্যায় লঘু । এইবপ বনু নীতি কথা ও 
উপদেশ এই ছুই গ্রন্থে আছে। 
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(৩) ভভ্ত পরিল্া! (ভক্ত পরিজ্ঞা ) ও (৪) সম্থার 
(েংভ্তার )১--এই ছই গ্রন্থে অসংখ্য পাগীব প্রায়শ্চিত্তেব 
কথা বধিত আছে। ভত্তপবিল্লা - আহাৰ ত্যাগ । সংস্তার- 
তৃণাস্তবণ শহ্যা । 

(৫) তন্দুলবেয়ালিয়া (ভন্দুলটবচারিক। 3 £ 
বিজয়বিমলনৃরি গ্রন্থখানিৰ নিয়বপ নাম ব্যাখ্যা কবিযাছেন ঃ 

“তদ্দুলানাং বর্ধশতাযুক্ষ-পুরুষ-প্রতিদিন-ভোগ্যানাং সংখ্যা- 

বিচাবেণোপলক্ষিতং তন্দুলবৈচাবিকং নামেতি,” (বর্ষশতাযুদ্ধ 
পুরুষেব খাস্ভ তদ্দুল বা চাউলেব সংখ্যাবিচাব দ্বারা উপলক্ষিত 
গ্রন্থ)। মহাবীব ও গৌতমেব কথোপকথনে গ্রথিত গ্রন্থ 
গগ্ভ-পদ্ভময ॥ ভ্রণৌৎপত্তি হইতে ক্রমে ক্রমে মানবশিশুর 
বিকাশ পর্যবেক্ষণ ও দেহবিজ্ঞান। আগমোঁদয গ্রন্থমালায় 

প্রকাশিত। বোম্বাই জৈন পুস্তকালয়ে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত £ প্রত্বপুব ধব-নির্সিতং শ্রীতন্দুলবৈচাবিকং প্রীমদ্- 
বিজয়-বিমল-গণি-দৃৰ ধ-বৃত্তি-যুতম্ পাবচুর্ণিকং চ চতুঃশবণম্। 

(৬) চন্দাবিজবয় €চত্দ্রাঢবধ্যক 95 গুরুশিষ্যের 
মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাব বিধান। 

(৭) দেদবিন্দগ্খক্স (তদিতেক্ড্রন্তব )৪ দেবরাঁজগণের 

শ্রেণীবিভাগ ও বাসস্থান | 

৮৮) গণিবিজ্ঞা (গণিভবিষ্া!)৪ জ্যোতিষ বিষয়ক 
গণিত। 

(১০) বীরথঅ (বীরভ্ভব )৪ মহাবীবের স্তব ও বিভিন্ন 

নাম। 

[ প্রকীর্ণক গ্রন্থ অসংখ্য £ নান্দী সুত্র মতে ৮৪০০০ | ৮৪০০০ 

খষভশিস্তেব প্রত্যেকের নিকট এক একখানি ছিল। গচ্জাকণর 
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পর্রলা ( চ্ছ" অর্থাৎ মঠে অবস্থানকালে পালনীয় আচার 
বিষয়ে প্রকীরগ্রস্থ ), আচার্য, উপাধ্যায়, নিগ্রন্থ ও নিগ্র্থী- 

দিগের জন্য পালনীয় নিয়মাবলী । মরণ সমাহী (মরণ 

সমাধি) মরণেব জন্য সমাধি বা ধ্যান। আগমোদয় গ্রন্থ- 

মালায় চউসরণ, আউরপচ্চক্খাণ, মহাঁপচক্খাণ ভন্তপবিন্নাঃ 

ত্দুলবেয়ালিয়া, সম্থার, গচ্ছায়ার, গণিবিজ্ঞা, দেবিন্রখয় ও 

মরণসমাধি আছে। ভাবনগরে প্রকাশিত সংস্করণে চউসরণ 

আউর-পচডক্থাণ ভত্তপরিন্না, ও সন্থার আছে |] 

' সবই ০ছদসুত্র £ ছেদশব্দেব জৈন পবম্পরাগত অর্থ জানা 
যায় নাই। তবে এগুলি সবই জৈন সন্যাসধর্মে পালনীয় 
আচার্-বিধি ও শৃঙ্খলাবিধি! সম্ভবতঃ এগুলি সংকলিত 
গ্রন্থ, পরবর্তী সংযোজন, অর্থাৎ আগম-প্রবিষ্ট। ছেদগ্রন্থ- 
গুলির মধ্যে তিনটি নাম (দসাঁকপপ্প - ববহার ) একন্থৃত্রে 
গ্রথিত ও এক শ্রুতক্কন্ধে সন্নিবেশিত পাওয়া যায়। “নিসীহ' 
(নিষেধ) ও 'মহা-নিসীহ' বোধ হয় পরবর্তী সংযোজন । 
দ্রসা» আয়ার-দসাও, বা “দসান্ুয়ক্খন্ধ” প্রবাদ, অন্ুসাবে 

ভদ্রবাছর বচনা। এই “দসা* গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদ 
ভত্রবাহুর কল্পসুভ্র নামে পরিচিত। কল্পসুত্রবিষয়িণী 
আলোচনা পৰে দ্রষ্টব্য। পঞ্চম ছেদ্গ্রস্থ বৃহৎকল্পস্ত্র বা 

বৃহৎ-সাধুকল্পসুত্রই প্রকৃত এবং প্রাচীন কল্পসূত্র। অনেকে 
মনে করেন যে ভদ্রবাহুর নামে প্রচলিত পুথক কল্পন্ুত্রথানি 
বলভী মহাসংঘে দেবর্ধিগণী ক্ষমাশ্রমণ কতৃক আগম-প্রবিষ্ট । 

ছেদ গ্রন্থসমূহেব মধ্যে তিনটি তিনটি 'কপ্প' পাওয়া যায় £ 
কিপপ্র' (বৃহতকল্প ), পিঞ্চকপ্প' ও 'জীয়কপ্প' (জিতকপপ )। 

0 ৮. 93775 
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এইগুলিব মধ্যে কেবল জিতকল্প জিনভত্র বিবচিত। ভন্যগুলি 
সম্ভবতঃ ভদ্রবাহুবচিত। কক্পনূত্রগখলিতে নন্যাসীদিগের 

পালনীয় আচাব ও শৃঙ্খল! বিষে বিধিবিধান আছে। ব্যবহাব 
সুত্র এই বিধানাবলীব পবিশিষ্ট স্ববপ। কল্পনুত্রে বে শাস্তিব 

ব্যবস্থা আছে, ব্যবহাবন্ৃত্রে তাহাঁবই প্রযোগ ব্যবস্থ। আছে। 
পনিসীহ" (নিষেধ ) গ্রন্থে দৈনন্ৰিন ক্রুটি-বিচ্যুতি ও নিয়ম ভঙ্গ- 
জন্য অপবাঁধেৰ শাসন ব্যবস্থা আাছে। কিন্ত ব্যবহাব গ্রন্থেই 

এই সকল শাসন ব্যবস্থা বিহিত থাকায় অনেকে নিসীহ' গ্রন্থ- 
খানিকে পববর্তী বচনা বলিয়া মনে কবেন। “আরাবংগ' 

গ্রন্থে প্রথম ও দ্বিতীঘ চুল! বা পৃবিশিষ্ট অবলম্বন কবিযাই 
এই সকল বিধি-নিষেধ সংগৃহীত হইয়াছে। 'পঞ্চকপ প: গ্রন্থ 
বিলুপ্ত হইযাছে। জিনভদ্র কৃত জিতকল্পকে যেমন কেহ কেহ 
বষ্ঠ ছেতরগ্রস্থ বলিযা উল্লেখ কবেন, তেমনি আবাব কেহ 
কেহ পপিও-নিজ্ঞু্তি' ও “ওহ-নিজ্জ,তি' নাঁমক আচাব ও শাঁসন- 
ব্যবস্থাবিষয়ক হুইখানি গ্রন্থকেও ছেদগ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ কবেন। 

প্রাচীন মহানিসীহ' গ্রন্থখাঁনিও সম্ভবতঃ বিলুপ্ত । প্রচলিত 
গ্রন্থখানি প্রাচীন গ্রন্থের স্থানে উত্তৰ কালে গৃহীত । কর্ম- 
বন্ধন-জনিত ছুঃখকষ্টেব বিবয, ব্রতভঙ্গজনিত পাপ, পাঁপস্বীকাব 

ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বনু বিষয়েব আলোচনা “মহানিসীহ 

গ্রন্থে আছে! হিন্দু পুবাণ হইতে গৃহীত বহু কাহিনী এবং 
নববচিত বন্থু কাহিনী এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইরাছে। ভাষা 

ও ভাবে এ গ্রন্থ আধুনিকত্ব-গন্ধী। 

“নন্দী” ও “অগ্ুওগদার” কখনও কখনও প্রকীর্ণ গ্রন্থ মধ্যে 
পবিগণিত হইলেও এ ছু'খানি প্রকীর্ণ গ্রন্থ নয় ঃ ছুই খানিই 



২৮০ 

প্রকাণ্ড গ্রন্থ। জৈন আগম ও জৈন ধর্মাবলম্বীব.জ্ঞাতব্য বিষয় 

সমস্তই এই ছুই গ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। নন্দী (শুভ 

পূর্বাভাষ ) গ্রন্থখানি জৈন প্রবাদ অনুসারে দেবধিগণী ক্ষমা- 
শরমণ-প্রণীত। বোম্বাই আগমোদয় গ্রন্থমালায় ১৯২৪ শ্রীস্টাব্দে 
এ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে £ “নন্দীকৃত্রম্, শ্রীমন্-মলয়-গিবাচার্য- 

প্রণীত-বৃত্তি-যুতং গ্রীমব্ দেব-বাচক-ক্ষমাশ্রমণ নির্মিতম্1” 
এঁ আগমোদয় গ্রন্থমালায় “অন্ুযোগঘ্াবও ১৯২৪ শ্রীস্টাব্দে 
মুদ্রিত হইযাছে ঃ “অনুযোগঘারাণি হেমচন্দ্র স্থবি নিমিত-বৃভি- 
ষুতানি।৮ নন্দীৰ আরস্ভে হাবীব শ্বামীৰ স্তোত্র ও তওপবে 
চতুর্ধিংশতি তীর্ঘকব, একাদশ গণধব, পরে থেবাবলী ( দ্েবর্ধি- 
গুরু 'দুসগণী” পর্যন্ত) আছে। এই ছইখানি গ্রন্থকে জৈন 
বিশ্বকোষ বলা যায়। জৈন ধর্ম ছাড়াও অনেক বিষয় এই 

ছুই গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। মিথ্যাশ্রুতম্ ( মিচ্ছান্ুঅং, 
পরধর্ম), লৌকিক (লোইএ) জ্ঞান - বিজ্ঞান, মহাভারত 
(ভাবহ ), বামায়ণ প্রভৃতিৰ বিববণ উভয় গ্রন্তেইে আছে। 

তাছাড়া কৌটিলীয় অর্থশান্ত্র ( কোভিল্লং), বাৎস্তায়নেব 
পূর্বাচার্য ঘোটকমুখেব কামনুত্র ( ঘোড়য়মুহং ), বৈশেষিকদর্শন 
( বইসেসিয়ং ), বুদ্ধশাসন, কপিলের দর্শন ( কাবিলং ), পুরাণ, 
পাতগ্রলশান্ত্র (পাঅংজলি ), গণিতশান্ত্র ( গণিঅং ), ভাগবত- 

পুবাণ (ভাগবয়ং ), নাটক (নাড়য়াই ) এবং সাঙ্গোপাঙ্গ , 
বেদচতুষ্টর়ের কথা আছে। ইহা ছাড়া আছে কাব্যরস, 
আদিরস, ব্যাকবণ, সমাস, কাঁল-বিভাগ ইত্যাদি । 

.. স্থুলস্থত্র চত্তুউক্স ৪ 
মূলস্ত্র চতুষ্টক্ধ মধ্যে উত্তরজ বরণ ব৷ উত্তবাধ্যয়নসুত্রই 

প্রধান । ৩৬ অধ্যায়ে এই বিরাট গ্রন্থ বিভক্ত । কর্ম, পাপ, 
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পুণ্য, জ্ঞানীব ইচ্ছামৃত্যু, অজ্ঞানীব ইচ্ছাঁব বিরুদ্ধে মৃত্যু, সাধু 
সন্যাসী, ভণ্ড সন্ন্যাসী, বত্ব চতুষ্টঘ ( মনুস্তকুলে জন্ম, জৈন ধর্মে 

দীক্ষালাভ, জৈন ধর্মে বিশ্বাস ও আত্মসংযম ) প্রভৃতি নানা 

বিষষে উপদেশ আছে। সমগ্র গ্রন্থখানি মহাবীবেব উক্তি 

হইলেও অষ্টম অধ্যাযটা কপিলেব এবং আলোচনাটি “কাবিলিয়ং, 
বলিযা বর্িত। ষোড়শ অধ্যায় বহু কাহিনীতে পবিপূর্ণ £ 
অনেক কাহিনীই হিন্দু সাহিত্য হইতে গৃহীত। ২৩শ 
অধ্যাষে তর্ক বাবা একজন পার্শ্ব শিষ্য ও একজন মহাঁবীব শিষ্য 

উভয়েব গুরু প্রবতিত ধর্মেব তুলনামূলক আলোচনা কবিতেছে। 
২২শ অধ্যায়ে কৃষ্ণ ও বৃষ্ি বংশেব কথা আছে। গল্পটি 
সংক্ষেপে বিবৃত হইল £ 

তূর্ধপুৰ নগবে ছুইজন প্রতাপশালী বাজ! ছিলেন। প্রথম 
বস্ুদেবেৰ ছুই পত্তীঃ বোহিণী ও দেবকীব গর্ভে রাম ও 
কেশব নামে ছুই পুত্র জন্মে। দ্বিতীষ সমুদ্রবিজয়েব পত্রী 
শিবাৰ গর্ভে অবিষ্টনেমিব জন্ম হয়। অবিষ্টনেমিব সহিত 

বিবাহ দিবাঁব জন্য কেশব চাহিলেন বাজকন্যা রাজীমতীকে। 

, বাজীমতীবৰ পিতা সম্মত হইলে অবিষ্ট জণকজমকেব সহিত 

বিবাহ কবিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে অসংখ্য 

পিঞ্জবাঁবদ্ধ পণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিয়া জানিলেন যে তাহাব 

বিবাহ-উৎ্সবে এইগুলিকে বধ কৰা হইবে। ককণায অভিভূত 
অবিষ্টনেমি সন্যাসধর্ম গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ কথা 
শুনিয়া শোক-বিহ্বল৷ রাজীমতীও কাদিতে কাদিতে সন্ন্যাসধর্ম 

. শ্রহণেব প্রতিজ্ঞ কবিলেন। সন্ন্যাসিনী হুইযা পর্যটনকালে 
একদিন বৃষ্টিব সময বাজীমতী আর্দর্বস্ত্রে একটি গুহায আশ্রষ 
লইলেন। সেখানে অন্য কেহ নাই ভাবিষা তিনি তাহাৰ 
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বন্ত্রখানি অঙ্গ হইতে মোচন কবিয়। লইয়া শুকাইতে লাগিলেন। 

অবিষ্টনেমির অগ্রজ রথনেমি ইতিপূর্বে এঁ গুহায় আশ্রয় 

লইয়াছিলেন। বাঁজীমতীর নগ্রদেহেব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া 
তিনি তাহাকে বিবাহ কবিবার প্রস্তাব কবিলেন। রাজীমতী 

তাঁহাকে তিরস্কার কবিয়া বলিলেন £ একেব নিষ্ঠীবন অন্ভেব 
খাস হওয়া উচিত নয। তাহার এই তীব্র তিরস্কাবে রথনেমির 

জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, অগ্কুশ-তাড়িত হস্তীব ন্যায় তিনি ধর্ম- 

পথে প্রত্যাবর্তন করিলেন। [[চার্পের্টিয়াবেব অন্থবাদসহ ১৯২২, 
খ্রীষ্টাব্দে আপসালা' নগবে উত্তবাধ্যয়ন' মুদ্রিত হইয়াছে । 
শাস্তি আচার্ষের টীকাসহ জৈন পুস্তকালয় হইতে তিন খণ্ডে 
এবং আঁগমোদয় গ্রন্থমালা হইতেও এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে। ১৯২৩-২৭ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা নগরে তিন খণ্ডে, 
উপাধ্যায় কমলসংযমের টাকাসহ, বিজয় ধর্মনুরিব শিল্ত মুনি 
শ্রীজয়ন্ত বিজয় কর্তৃক খবতব গচ্ছেব পক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে । 
যাঁকোবিব ইংবেজি অনুবাদ আছে (9.8. 7. ০, 48)। 
মহাবীব প্রদত্ত ৩৬টি অপুষ্ট প্রশ্নেব উত্তব লইয়া এই ৩৬ 
অধ্যায়ে নিবদ্ধ উত্তবাধ্যয়ন গ্রস্থ। ] 

ঘিতীয় মূলনুত্র আবস্সম্ন €আবশ্াক বা! বড়া- 
বস্তক )1% ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত । ১৯২৮ গ্রীস্টাব্দে বোম্বাহি 
আগমোদয় গ্রন্থমালায় শ্রুতকেবলী শ্রীভদ্রবাহু স্বামীব নির্যুক্তি 
সহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 

তৃতীয় মূলসুত্র দাসচবক্সালিক্স (দশবৈকালিক সুত্র) 
সেজ্জংভব প্রণীত। কথিত আছে যে তীর্থকরেব' মৃতিদর্শনে 
সেজ্জংভবেব বৈরাগ্য-সথ্ণার হইলে তিনি অস্তঃসত্বা পতীকে 

ত্যাগ করিয়া সন্স্যাসধর্ম গ্রহণ কবেন। যথাকালে প্রন্ত 
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পুত্র 'মানক' পিতা উদ্দেশে গৃহত্যাগ কবিযা আসিয! পিতাৰ 

শিশ্ত্ব গ্রহণ কবেন। পুত্র ছয় মাঁস মাত্র জীবিত থাঁকিবে 
'জানিষ! পিতা সেজ্জংভব এই 'দসবেয়ালিযা” গ্রন্থ রচনা কবিরা 

শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া জ্ঞানী পুত্র ধ্যানাসনে 
বপিয়। দেহত্যাগ কবিঘা বিমানলোকস্থ হন। এই গ্রন্থেব 

দ্বিতীয় খণ্ডে বাজীমতীব গান আছে। এই গানে উদ্ভ্রান্ত 
বথনেমিকে তীব্র তিবস্কাব কবা হইয়াছে। কথিত আছে 
বীব নির্বাণেব ৯৮ বসব পবে মানকেব নির্বাণ ঘটে। ১৯১৯ 

শীস্টাব্দে বোগ্কাই নগবে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হটযাছে। 

চতুর্থ মূলন্ুত্র পিগুনিজ্জুভি € পিগুনিঝুক্তি 3£ 
ভদ্রবাহু স্বামি-প্রদীত। ভত্রবাহুবিবচিত ওহনিজ্জুত্তি ও 
পিগুনিজ্জুতি গ্রন্থদ্বকে কেহ কেহ ছেদস্থাত্রেব অন্তনিবিষ্ট 
কবিষা থাকেন। ধর্মজীবন ও ধর্মজীবনেব শাসনবিধান এই 
ছুই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। পপকৃথি' বা পাক্ষিক সুত্রও এইসঙ্গে 
আসে, পক্ষ-ব্যাপী শ্বীকাবোক্তিব বিধান। “ভদ্রবান্ু স্বামি- 
প্রণীত পিগুনিূ্ণক্তিঃ মলয়গির্ধাচার্যবিবৃতা” বোম্বাই জৈন 
পুস্তকালফ হইতে ১৯১৮ শ্রীস্টাব্রে মুত্রিত। *ওঘনিরযু'ক্তিঃ 

ভদ্রবাহু স্বামি বিবচিতনিযুক্তিঃ শ্ীমৎ পূর্বাচার্য বিবচিত ভাস্তযুতা, 
শ্রীমদ্ ভ্রোণাচার্য সুত্রিত বৃত্তিভূষ্তা” আগমোদয গ্রস্থমালা, 
১৯১৯। পাক্ষিকমূত্রম__যশোদেব স্বিব টাকাসহ জৈন- 
পুস্তকালষে মুক্রিত, ১৯১১.। 

দিগন্ৃর জনদিঢেগর আগমচভুউক 

চাঁবি শ্রেণীতে বিভক্ত, “বেদচতুষ্টঘ' নামে অভিহিত, 

দিগ্ন্ববদিগেব কতকগুলি গ্রস্থ। এইগুলিৰ নাম “অনুবোগ' 
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বা পশ্চাঁৎ সংযোজিত আগমগ্রন্থ। প্রথমানুন্ষোগ গ্রন্থমালায় 

আছে বহুবিধ পুরাণগ্রন্থ। অধিকাংশই হিন্দু সাহিত্যের 
বিকৃতি। পদ্মপুরাণ (বামায়ণ ), হরিবংশ (বৃষ্িবংশ ঝা 

মহাভাবত ), ত্রিষষ্টি লক্ষণপুরাণ €৬৩ জন মহাপুরুষেব 
পুণ্যকাহিনী )* মহাপুরাঁণ, উত্তরপুরাণ। 

করণানুচষাগ গ্রন্থমালার় আছে নৃর্বপন্নত্তি, চন্দ্রপন্নত্তি ও 

জয়ধবল! । 

দ্রব্যান্ুদ্ষোগ গ্রন্থমালার় আছে দার্শনিক তত্সমূহের 
বিববণ। কুন্রকুম্দ বচিত দর্শনিগ্রন্থ, উমাস্বাতিবচিত তত্বার্থাধি- 
গমস্ুত্র এবং সমস্তভদ্রকৃত আগ্তমীমাংসা ৷ 

চরণালুন্ঘাগ গ্রন্থমালায় আছে আচারগ্রন্থ। বষ্টকেব 

প্রণীত মূলাচার ও ত্রিবর্ণাচার এবং সমগ্তভদ্রকৃত রত্বুকবগু- 
শ্রাবকাচাব। 

আগম-বহ্ভূতি জৈনসাহিত্য 

ভাষা ৪ জৈন আগম সাহিত্যের ভাবা সাঁধাবণতঃ অধ- 
মাগধী (বা হেমচন্দ্রমতে “আর্ধ) ভাষা বলিয়া পবিচিত। 

কিন্তু আগম-বহিভূতি জৈনসাহিত্য নানা ভাষায় লেখা 2 
€১) সংস্কত, (২) প্রাকৃত, (৩) অপভ্রংশ প্রাকৃত, (৪) 
গুজরাটী, €৫) কন্পড় ও (৬) হিন্দী। যদিও জৈন সাহিত্যের 
ভাষা সাধারণভাবে প্রাকৃত ভাষা এবং প্রদেশ বিশেষেব কথ্য 
প্রাকৃত ভাষা, তথাপি শ্রীগ্তীয় ৪র্থ শতক হইতে পরবর্তী যুগেব 
সাহিত্যে অথবা তৎপূর্ববর্তী যুগের দর্শনসাহিত্যে অনেকেই ' 
সংস্কৃত ব্যবহাঁব কবিয়াঁছেন। টীকা বচনাঁয় (অতি প্রাচীন 
টাকাকাঁব ভিন্ন) প্রায় সকলেই সংস্কৃত ব্যবহার করিয়াছেন। 
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্রীষ্তীয় নবম শতক বা! তৎপরবর্তাঁ যুগেব সাহিত্যে অনেকে 
আধুনিক ভাবতীয় (গুজবাটা, কন্নড় বা হিন্দী) ভাষার 
ব্যবহাব করিয়াছেন। সুতবাং আগম-বহিভূর্ত জৈন সাহিত্যে 
নানা দেশে নান! ভাষার ব্যবহাব হইয়াছে। 

বিষক্বন্ভ & বামায়ণ, মহাভারত, পুবাণ, জ্যোতিষ 
অলঙ্কাব, আয়ুর্বেদ, ছন্দ, উপাখ্যান প্রভৃতি প্রাচীন ভাবতীয় 
সাহিত্যেব প্রায় সকল বিষয়বস্তই জৈনসাহিত্যে বপান্তরিত বা 
পবিবত্তিত আকারে ( জৈন মনোবৃত্তিব অনুকূল আকাবে ) স্থান 
পাইয়াছে। তীর্ঘংকবদিগেব কাহিনী, স্তোত্র, অভিনব জৈন 

পুবাণ বা স্থষ্টিতত্বেব কথা, জৈন সাধুপুরুষদ্দিগেব জীবনী, 
স্থবিবাবলী, পষ্টাবলী, এবং অনেক অভিনব জৈনকাহিনী 
জৈনসাহিত্যেব বিশিষ্ট মর্যাদ| রক্ষা করিয়াছে বৌদ্ধ জাতকেব 
হ্যায় জৈন কথাসাহিত্য সুবিস্তুত এবং এই সাহিত্যে অন্ত 
সাহিত্যে বনু আখ্যান জৈন রূপ গ্রহণ কিয়া স্থান পাইয়াছে। 
এমন কি কালিদাসেব শকুস্তলা, বিক্রমোর্বশী ও মেঘদুতেবও 
অনুকরণ হইয়াছে। বাৎন্তাঁয়নেব কামশীস্ত্ও বাদ বায় নাই। 

কিন্ত সকল প্রকাব রচনাতেই একটি জৈন ধর্ম বা জৈন মনো- 
বৃত্তির অনুকূল ছাপ পড়িয়্াছে। 

€জন রামাস্বণ (পদ্ম পুবাণ, বা পদ্ম চবিত ৯ পউম 
চবিউ )ঃ বাল্ীকিব বামায়ণেৰ মূল আখ্যানটিকে জৈন ছাচে 
ঢালিষা বপাস্তবিত করিয়া জৈন পদ্পপুবাণ বা জৈন বামায়ণের 
আখ্যান বচিত হইয়াছে। বাঁম, লক্ষণ, বাবণ, স্ুগ্রীব, হনুমান 
প্রভৃতি সকলকেই জৈন কবিয়া লওয়া হইয়াছে। ছৃ'একটি 
নামেও পবিবর্তন আছে £ বামেব নাম পগ্প,* বামের মায়ের 

নাম 'অপবাজিতা'। বানবেবা বানব নয়, “বিষ্ভাধব” | 
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বাক্ষসেরাও বিষ্ভাধরের বংশ। কুস্তকর্ণের নাম “ভান্ুক্ণঃ 

শৃর্পণখার নাম চন্রমুখা”। প্রথমে কৃতযুগে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও 
শৃ্র তিন বর্ণ ছিল। বিস্তাধরও ছিল ; কিন্ত ব্রাহ্মণ ছিল না। 
সকলেই ছিল জৈন, সমস্ত জগতটাই জৈন। ব্রাক্মণেরা পরে 
উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারাই জ্বর ও জীবহিংসা প্রবর্তিত 
করিয়াছে। 

রামায়ণ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রান গ্রন্থ বিমল স্থরির 
পউম চবিয়” বীব নিবাণের ৫৩০ বর্ষ পরে (শ্রীষ্ঠীয় ৪ অব্রে) 
প্রাকৃত ভাষায় আর্ধা ছন্দে লিখিত। য়াকোবি সম্পাদিত 
সংস্কবণ, ভাবনগর, ১৯১৪ মহাবীব স্বামীর অভিন্নাত্মা শিষ্য 
গৌতম ইন্দ্রভৃতি এই কাহিনীর বক্তা (ইনি মহাবীর স্বামীর 
নিকট ইহা শুনিয়াছিলেন)। তোতা মগধাধিপতি শ্রেণিক 
বিশ্বিসাব। সারাংশ নিয়ে সংগৃহীত হইল । 

মগধেব বাজধানী রাঁজপুর নগরে মহারাজ শ্রেণিক যখন 
রাজ। ছিলেন, সেই কালে কুগুগ্রাম নগরে মহারাজ সিদ্ধার্থের 
গরসে রাজ্ৰী ত্রিশলার গর্ভে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের জন্ম 
হয়। ' ৩০ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া 
কেবলী হন। একদিন “বিপুল' পাহাড়ে দেব, মনুস্ত ও সর্বজীব 
সমক্ষে মহাবীরস্বামী আত্মা, “কর্ম পজন্মাস্তর,, “কর্মসুক্তি? 

ইত্যার্দি বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে 
মহারাজ শ্রেণিক (বিশ্বিসার ) উপস্থিত ছিলেন। 

বক্তৃত। শুনিয়া ব্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পরও মহারাজ শ্রেণিক 
মহাবীর স্বামীর বাদী ভুলিতে পারিলেন না। রাত্রিকালে 
চিন্তালস চিত্তে তিনি শয়ন করিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় 
্প্বযোগে তিনি ভাবিতে লাগিলেন পূর্বজন্মেব কর্মফলে যদি 

0, ৮, 93--5 
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জীব অলৌকিক শক্তি ও নানাবিধ সদ্গুণেব অধিকাবী 
হয়, তবে অশেষ শক্তিশালী বাক্ষসরাঁজ বাঁবণ নিশ্চয়ই পুর্বজন্মে 
অনেক সৎকর্ম কবিয়া থাকিবেন এবং সেই সৎকর্মেব ফলেই 
তিনি বাজকুলে জন্মগ্রহণ কবিযাঁছিলেন। কিন্ত তথাপি তিনি 
মাংসাহাৰ কবিতেন কেন? তাহাব ভ্রাতা কুম্তকর্ণ (ব! 

ভান্ুকর্ণ) বৎসবে ছয়মাস ঘুমাইয়! থাকিতেন এবং তাবপব 
জাগবিত হুইয়! হস্তী প্রভৃতি বু জীবের মাংস আহাব কবিয়া 
আবার ছয় মাঁসেব জন্য ঘুমাইয়া পড়িতেন কেন? আবাব 
যে দেববাজ ইন্দ্র তীহাব প্রবল প্রতাঁপে ম্বর্গে দেবগণেব 

উপর প্রতুত্ব করিয়া থাকেন তিনিই বা কেন বাবণেব নিকট 
, বন্দী হইলেন? সিংহ কি হুবিণেব নিকট বন্দী হয়? মদ- 
মন্ত হস্তী কি কুকুবেব নিকট পবাজিত ও লাঞ্ছিত হয়? 
বামায়ণেব উপাখ্যান নিশ্চযই মিথ্যা কথাব সমষ্টি ! 

নিদ্রাভঙ্গেব পব প্রাতঃকালে মহাবাজ সদলবলে মহাবীব- 
শিশ্তু গৌতমেব (গোযমেব ) নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা 
কবিলেন বামাণেব এইসব অদ্ভুত ও অবিশ্বস্ত কথা সত্য 
হইল কি প্রকাবে? ইহা শুনিয়া গৌতম মহাঁবীব স্বামীর 
নিকট যেমন শুনিযাছিলেন সেইবপই উত্তৰ দিলেন ও 
বলিলেন ঃ সগকবি সত্য কথ! বলিষ! থাকেন, কিন্ত অসৎ 

কবিব বচনায় মিথ্যা কথা স্থান পাঁয়। বাবণেব বিষয়ে 
বাল্সীকিৰ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি আপনাকে মহাপুরুষ- 
দিগেব সত্য জীবনকথা শুনাইব। 

বিশ্ব ও বিশ্বন্প্তি বর্ণনা এবং কৃতযুগেব প্রথম তীর্থংকব 
খষভদেবেব জীবনচবিত বর্ণনাঁৰ পব গৌতম বলিলেন £ 

কৃত যুগে কেবল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুর্র এই তিন ব্রণ 
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ছিল। ব্রাহ্মণ ছিল না। সকলেই জৈন ধর্ম মানিত। তারপর 
ইন্্র্জাল-বিষ্যাবিৎ বিগ্াধবগণের উদ্ভব হয়। তারপর ইক্ষাকু 
বংশ ও চন্দ্র বংশেব উদ্ভব হয়। এইকালে দ্বিতীয় তীর্থংকব 

অজিতনাথ প্রাছ্ভূর্তি হন। বানব দ্বীপে কিফিন্ধ্যাপুব নামে 
এক নগর আছে। বাঁনরেবা পশ্ড নহে, বিষ্ভাখব । তোরণে, 

পতাকায়, গৃহচুড়ায়, বথশীর্ষে বানবেব চিহ্ন ব্যবহার কবার 
জন্য তাহাদিগের নাম বানব বা বানর-ধবজ 1% 

লঙ্কা দ্বীপে রাবণ, বাবণ-ভগিনী চন্দ্রমুখা, রাঁবণ-ভ্রাতা 
ভান্ুুকর্ণ এবং বিভীষণের জন্ম হয়। তপস্তা প্রভাবে ইহারা 

'সকলেই অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন ও ইন্দ্রজাল-বিষ্ভাবিৎ হয়। 

যে বংশে বাবণ জন্মগ্রহণ করে সেই বাক্ষদ বংশীয়গণ নবখাদক 

ছিল না, তাহাব! ছিল বিদ্ভাধব। রাবণের গর্ভধাবিণী বিচিত্রশক্তি- 
সম্পন্ন মুক্তার মাল! বাবণেব গলাষ জড়াইয1 দিয়াছিলেন। সেই 
সকল মুক্তীয বাবণেব মস্তকেৰ প্রতিবিম্ব পড়ায় সেই, প্রতিবিস্বিত 
মুক্তাগুলি এক একটি মস্তকের মত দেখাইত। এইবপে 
নয়টি প্রতিবিম্ব বাবপেব মস্তক বেষ্টন করিয়া দেখা যাইত 

বলিয়া রাবণের নাম হয় দ্দশানন” বস্ততঃ পক্ষে রাবণের 
মাথা একটাই ছিল। মহাঁবাজ র্লাবণ পরম জৈন ছিল, 
জৈন সাধুদিগের সৎকার করিত এবং বু জৈন মন্দির 
নির্মাণ কবাইয়াছিল। এইকালে ত্রাক্গণদ্িগেব উৎপত্তি হয় 
এবং জৈনদিগেব সহিত তাহাঁদিগেব প্রতিঘন্দিতা আরব্ধ হয়। 
এক ত্রাহ্মণেব পপর্ধত' নামে এক পুত্র ও "নাবদ' নামে এক 

পশ্চিম মহা পর্বতে স্থিত “বনবাঁস+ নগবেব “কদন্ব বাজগণ ৫৬৬ 
খীষ্টান্ব পর্স্ত তীহাদেব বাজ-পতাকাষ বানব-চিহ ব্যবহাব কবিতেন 
এবং 'বানব-্বভ” নামে বিদ্রিত ছিলেন। 



৮ 

শিষ্য ছিল। গহিতভাবে নন্যাসধর্ম পালন কবাষ (অর্থাৎ 

জৈন আচাব না মানিয়! ব্রাহ্গণেব আচাৰব পালন কবায় ) 
পর্বত নবখাদক রাক্ষদ বংশে জন্মগ্রহণ করে এবং ইন্দ্রজাল 

প্রভাবে ব্রাহ্মণেব আকাব ধাঁরণ কবিষ! যজ্ঞ ও জীব হত্যাব 

বিধান দেয়। কিন্তু পবম জৈন নাবদ এই যজ্ঞ ও জীব 

হত্যাব আধ্যা্িক ব্যাখ্যা কবিয় বলেনঃ যজ্ঞীয় পশু অর্থে 

কাম-ক্রোধাদি বিপু বুঝিতে হইবে দক্ষিণা অর্থে সত্য, ক্ষমা 
ও অহিংসা এবং যন্ফল অর্থে 'ন্বর্গ নয়, “নির্বাণ, বুঝিতে 

হইবে। যজ্ঞে যে পণ্ড হত্যা কবে সে ব্যাধেব মতই 
নিবয়গামী হয়। পূর্বজন্মে একজন নিগ্রন্থেব নিগ্রহ কবাব 
অপবাধে দ্েব্বাঁজ ইন্দ্রকে বাবণেব নিকট পবাজিত হইতে 
হইয়াছিল। কিন্তু বাবণ তাহাকে বন্দী কবিয়া বাখে নাই; 
জাক-জমকেব সহিত লঙ্কায় আনিয়াই তাহাকে মুক্ত কবা 
হইয়াছিল। 

পরম জৈন বাজা দশবথেব জ্যেষ্ঠা মহিষী অপবাজিতাব 
পুত্র পদ্ম, মধ্যমা সুমিত্রাব পুত্র লক্ষ্মণ এবং কৈকেযীব পুত্র 
ভবত ও শক্রদ্ব। দ্রশবথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনন্তবথ বাজ্য ত্যাগ 
করিযা নিগ্রন্থ হইয়া গেলে দশবথ রাজ্যভাঁব গ্রহণ কবেন । 

একটি জৈন মন্দিবে বাঁজা দ্শরথ পুত্রগণের সহিত অষ্টাহ 
ব্যাপী জিনার্চনা! ও কান বন্দনা! কবেন। অবভূথ স্নানে 
পব নাবীদেব আনে জন্য তীর্থোদক পাঠাইযা দেওযা হয়। 
জ্যেষ্ঠা মহিষী স্নানেৰ জল না পাইযা রুষ্ট হন এবং আত্মহত্যা 
উদ্ভোগ কৰেন। বাঁজা যখন তাহাব সহিত আলাপে নিযুক্ত, 
সেই .সময়ে কঞ্চুকী জল লইয়! গিয়া বাণীব মস্তকে ঢালিয়! 

দেয়। ইহাতে বাণীব বোষশাস্তি হয়। বিলম্বে কাবণ 



২৮/০ 

জিজ্ঞাসা করায় কঞ্চুকী বলেঃ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার 
দেহ গ্ো-শকটের ম্তায় ধীর গতিতে চলে। শিথিলাগ্রহ 

সখাব মত চোখ ছুটি ভাল কাজ কবে না। অসৎ পুত্রের 
হ্যায় কান ছুটি কথা শুনেনা। চক্রনেমির ম্যায় দাতগুলি 

্বলিত হইয়াছে । দংশনে অসমর্থ গজ-দস্তের ম্যায় হাত 

ছুটি শিথিল-কর্মা। অসতী নারীব ম্যায় পা-ছুটি সৎ পথে 
চলে না। এই লাঠিখানিই এখন আমাৰ প্রিয়তম বন্ধু এবং 
একমাত্র অবলম্বন । 

জনক রাজার মহিষীর নাম বিদেহা। বিদেহার কন্তা 
সীতা বৈদেহী পবম রাঁপবতী। দশরথপুত্র পদ্ম অর্ধ-বর্ধব দেশেব 

মনেচ্ছদিগেব বিরুদ্ধে জনকরাঁজার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়া শ্লেচ্ছ- 

দিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। পিদ্ম'কুমারেব বল-বীর্ষ 
ও সদৃগুণে সন্তষ্ট হইয়৷ রাজা জনক সীতাব সহিত পদ্মকুমারের 
বিবাহ দেন। সীতার পাণিপ্রার্থী বিদ্াধবগণ আপত্তি কবিয়া 

একখানি ধনুক আনিয়া বলে যে এই ধন্ুকে যে গুণ দিতে 

পারিবে তাহাবই হস্তে সীতাকে সমর্পণ করিতে হইবে। 
পদ্ম ভিন্ন আর কেহই সে ধন্ুক নোয়াইতে পারে নাই । 

কালক্রমে দশবথ বাধক্য দশায় উপনীত হন এবং পদ্ধ- 

কুমাবকে বাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সংসার ত্যাগপূর্বক প্রব্রজ্যা 

গ্রহণ কবিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়েন। ভবতও প্রবরজ্যা 

গ্রহণে উৎসুক হন, কিন্ত পদ্ম ও কৈকেয়ীর অন্ুবোধে বিবত 

হইয়। রাজ্যভাব গ্রহণ কবেন। কিন্ত জৈন পাধু '্যুতি'র 
সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন যে পদ্ম প্রব্রজ্যা হইতে ফিরিয়া! আসিবা- 

মাত্র বাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যাইবেন। লক্ষ্মণ ও সীতাব 

সহিত পদ্ম বনে গেলেন । সর্ব বাদন। ও ভোগ বর্জন কবিব। 



২৪৮০ 

পবম পবিত্র জৈন শ্রাবকেব মত ভবত বাঁজকার্য পবিচালন 

কবিতে লাগিলেন। 

জৈন মতে পদ্ম-লক্ষ্ণাঁদি ভ্রাতৃচতুষ্টঘ বিষ্ণব অংশভূত 
অবতাব নহেন। তাহাবা “কাবণ পুকধ" অর্থাৎ নির্দিষ্ট উদ্দেস্ত 
সাধনেব জন্য তাঁহাদেব জন্ম । লল্ষ্পণ পদ্ম অপেক্ষা অধিক 

শক্তিশালী ও মেধাবী । লক্ষ্রণই কৃষ্ণ, কেশব বা অফ্যুত, 
অষ্টম বাসুদেব । পন্ধ* উপাখ্যানেৰ যত মহৎ কর্ম সবই 

লক্ষ্মণেব শক্তিতে সম্পন্ন হয়। লক্ষ্রণেব অস্ত্রে বাবণ নিহত 
হয়। 

পদ্ম, সীতা ও লক্ষণে বনবাস কাহিনী প্রায় বাল্সীকিব 

কাহিনীবই অন্ুবপ ৷ লোভ মহা পাপ। প্রলোভনমুগ্ধা সীতাব 
ছুর্গতি জৈন নীতিসম্মত। বাবণ কতৃক সীতাহবণেব পব 
কিকিদ্ধ্যাপুবে 'বানব-ধ্বজ' নুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি বিষ্ভাধব- 

গণেব সহিত পদ্ম ও লক্ষণে মিলন হয। তাবপব লঙ্কায় 
যুদ্ধ। 

চু লি ও ৪ 

লক্ষ্মণেব ক্ষত সম্পূর্ণৰপে আবোগ্য হওয়া সংবাদ পাইয়া 
বাবণ একাস্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল, কিন্ত আশ! ছাড়িল না । 
রাবণেব পাত্রমিত্রগণ তাহাকে সহ্পদেশ দ্দিল। বলিল; 

পবম জিনভত্ত প্ম অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন। তাহাৰ সহিত 
বিবোধ সমীচীন নয। নীতা পবম পবিত্রা, তাহাকে আৰ 

নিগ্রহ করা উচিত নয। সীতা প্রত্যর্পণপূর্বক পদ্মকুমাবেব 
সহিত সন্ধি স্থাপনই যুক্তিযুক্ত । কিন্তু ছুধিনীত ইন্দ্রজি 
বাবণ আত্মমর্ষাদা ক্ষুপ্ন কবিযা এ উপদেশ গ্রহণ কবিল না। 
ঘোঁব ঘটা কবিয়া যোড়শ তীর্থংকব শান্তিনাথেব মন্দিবে পুজা- 



রি 
বন্দনা করা হইল। লঙ্কা রাজ্যে জীবহত্যা নিষেধ করিয়া 
বাজ-আদেশ বাহির হইল । পৈম্যগণকে যুদ্ধে বিরত থাকিতে 
আদেশ দেওয়া হইল। তারপর শাস্তিনাথের মন্দিরে পবম 
পবিত্র অন্তঃকবণে পদ্মাসনস্থ হইয়া বাবণ ধ্যানে মগ্ন হইল। 
উদ্বোন্ত_তপস্যা প্রভাবে বহুরূপিণী ইন্দ্রজালবিগ্ভা লাভ 
কবিয়া মাঁনব-শক্রকে নাশ করিতে হইবে । 

বিভীষণ এ সংবাদ অবগত হইয়া পদ্মকুমারকে বলিল ঃ 
তপোভঙ্গ না করিলে রাবণ অজেয় হইবে । পুণ্যকর্মরত 

বাবণকে বিরক্ত কবিতে পদ্পকুমাব রাজি হইলেন না। তখন 
অনন্ঠোপায় বিভীষণ কুমার অঙগদের সহিত পবামর্শ কবিলেন। 
স্থিব হইল যে পদ্কুমারেব অজ্ঞাতসাবেই রাঁবণেব তপোভঙ্ 
কবিতে হইবে। বাঙ্গাল! বামায়ণের অঙগদ-রাঁয়বারের অনুরূপ 
ছায়া এইখানে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

কুমার অঙ্গদ লঙ্কাভিমুখে যুদ্ধাভিযানে নির্গত হইল। কোটি 
কোটি “বানরধ্বজ' সৈন্য লঙ্কায় প্রবেশ করিল। ক্ষেত নষ্ট 

কবিল, শস্য নষ্ট করিল। মুখবিকৃতি পূর্বক লাফাইয়৷ লাফাইয়া 
গ্রাম্য বালিকাদ্দিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল ৷ সমগ্র 

লঙ্কায় বিভীষিকা লাগিয়া গেল। শত শত, সহ সহ বানবধ্বজ 

সৈম্তের কোলাহলে নগর মুখরিত হইয়া উঠিল। শান্তিনাথেব 
মন্দিবে শত শত বজ্রনাদের হ্যায় ভয়ংকর শব ও কোলাহল 

উদ্থিত হইল। কিন্তু তথাঁপি রাবণেব ধ্যানভক্ষ হইল না। 
পল্পাসনে উপবিষ্ট রাবণ প্রস্তর নিম্মিত বিরাট মুত্র হ্যায় অচল 
অটল ও নিস্পন্দ রহিল। মন্দির-বদ্ষক যক্ষগণ আসিয়া 

অঙ্গদকে এইসকল হুঙর্ম হইতে বিরত হইতে বলিল। অবশেষে 
ছুই পক্ষেব সম্মতিক্রমে স্থিব হইল যে রাবণেব জীবন নাশ না 



৩ 

করিয়া এবং মন্দির ও বাজপ্রাসারদদের কোনও ক্ষতি না কবিয়! 

বাবণেব ধ্যানভঙ্গ করিবাঁব জন্ত যাহ! আবশ্যক অঙ্গদ তাহা করিতে 

পাবিবে। 

হস্তিপৃষ্ঠে আবোহণ কবিয়! কুমাৰ অঙ্গ নগব ভ্রমণে নিষ্ধাস্ত 
হইল। বানরধ্বজ সৈম্ভগণ দলে দলে বালক, বাঁলিকা ও 
নাবীগণকে ভাবকি দেখাইয়া ফিবিতে লাগিল। নারীদিগের 
ছুই-ছুই জনকে ধবিয়া চুলে চুলে বাঁধিয়। দিয়! মজা দেখিতে 
লাগিল। কিন্ত কেহ কাহাকেও অস্ত্র প্রহাব কবিল না। 

নগব ভ্রমণেব পৰ শান্তিনাথের মন্দিবে আসিয়া কুমাৰ অঙদ 
ভক্তিভবে শাস্তিনাথকে প্রণাম কবিল। তাবপর কোলাহল করিয়া 
বাঁবণকে তিবস্কাব কবিতে লাগিল £ তপম্বীর বেশে তুমি ভগ, 

তুমি তোমাৰ পবিত্র বংশে কলঙ্ক আনিয়াছ, সাধুর শাস্তি দিয়াছ, 
অসাধুব প্রশ্রয দিযাঁছ, লোভে ও পাপে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছ ; 
শাস্তিনাথেব পবিত্র মন্ৰিবে প্রবেশ করিবাব অধিকাৰ তোমাৰ 
মত পাঁণ্ডেব নাই। দুব হও, অপবিত্র। ইত্যাদি। 

কিন্তু কিছুতেই বাঁৰণেব ধ্যানভঙ্গ হইল না। পাষাঁণেব 
মুতিব ম্যাষ বাঁবণ অসাড়, অনভ অবস্থায় বসিয়া রহিল । 
কুমাবেৰ অন্ুচরগণ কোলাহল কবিতে লাগিল। 

এমন সমধে বিছ্্যুতেব ম্যায় আকাশপথ বিদীর্ণ করিয়া 

ইন্দ্রজাল বিগ্ভাব অধিষ্ঠাত্রী দেবী এক যঙ্ষিণী আসিযা বাঁবণকে 
বলিলেন উিঠ, আব তপস্তা করিতে হইবে না, আমি সন্তুষ্ট 

হইয়াছি, বব চাঁও ৷ বাবণ "শক্রনাশ” বব প্রার্থনা করিল। 
যক্ষিণী বলিলেন পবম জৈন পদ্ম ও লক্ষ্মণেব অথবা বাঁনবধবজ 

বিগ্ভাধবদিগেব কোনও ক্ষতি তুমি কবিতে পাঁবিবে না। আব 

অন্ত কেহ তোমা কোনও ক্ষতি কবিতে পাবিবে না। হতাশ 
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মনে বাবণ বলিল ঃ “হায়! তাহারাই বদ্দি'থাকিল, তবে 
আমার লাভ কি হইল ? | 

অতঃপব- লক্ষ্মণেব হাতে বাঁবণ বধ, সীতা উদ্ধার, অযোধ্যায় 
প্রত্যাবর্তন, রাজ্যত্যাগ পূর্বক ভরতের প্রব্রজ্যা গ্রহণ, সীতার 
চবিত্রে প্রজাগণের সংশয়, প্রজা-মনোরগ্রনেব জন্য সীতার 

নির্বাসন, সীতার শোকে পদ্নকুমারের বিলাপ, বনে কুশ ও 
লবের জন্ম ইত্যাদি সবই বাল্মীকির আখ্যানের অনুরূপ ৷ 
তবে মধ্যে মধ্যে চমণ্কারিত্ববিহীন জন্মাস্তবকাহিনী ও কর্ম 

ফলের উদ্াহরণে অসংখ্য কাহিনী স্থান পাইয়াছে।, 

পদ্পুরাণ ঘ। ইজনরামাক্সঢণর ভন্য কনক্নকখানি বই £ 

রবিসেন লিখিত পদ্লুপুরাঁণ ( সংস্কৃত ) ৮ম শতক । 

হেমচন্দ্র কৃত রামচরিত্র (ব্রিষষ্টি-শলাকা পুরুষ চরিত্রের 
৭ম পর্ব ) সংস্কৃত ভাবা, ১৩শ শতক। . 

বাজবিজয় সুরিব শিশ্য দেববি্জয় গণীর রামচরিত্র (সংস্কৃত 

গ্রস্ত ) হেমচন্দ্র অবলম্বনে ১৫৯৬ শ্রীষ্টাব্দে লিখিত। 

কন্নড় দেশেব কবি পম্পা বিরচিত কন্নড় ভাষায় গদ্-পদ্ঠময় 
পম্পা-রামায়ণ। দ্বাদশ শতক । 

কুয়ুদেন্দু রচিত ষট্পদী ছন্দে কর্ড় ভাষায় লিখিত কুমুদেন্দু- 
রামায়ণ । ১৩শ শতক । 

চন্দ্রশেখর ও পদ্মনাভ প্রণীত “রামচন্দ্র চরিত্র' ( কন্নড় ) 
১৭০০-১৭৫০ শ্রীঃ। 

দেবচন্দ্র কৃত রামকথাবতাব (কনড় ) ১৮৩০ শ্রীঃ। গপা- 

স্বামায়ণ অবলম্বনে রচিত। 

কৃষ্দাস কৃত পুণ্যচন্দ্রোদয়-পুবাণ ( সংস্কৃত )1, 
0. ৮,932 
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জন মহাভারভ £ 
জৈনদিগেব হাতে পড়িষা বাল্সীকিব বামাযণেব যে প্রকাব 

বিকৃতি ঘটিয়াছে, মহাভারতেব উপাখ্যানে সেবপ-বিকৃতি দেখা 
যায় না। কেবল জৈন আবেষ্টনেব মধ্যে সকলকে টানিয়া 

লওয়া হইয়াছে এবং জৈনমতে বিশ্বেব বিবরণ ইহাতে স্থান 

পৃইয়াছে। বক্তা মহাবীরশিপ্য গৌতম এবং শ্রোতা মগধাধিপতি 
শ্রেণিক (বিশ্বিসাব )। গ্রন্থে নাম হবিবংশ-পুবাণ। কৃষের 
খুল্পতাত ভ্রাতা অরিষ্টনেমির কাহিনী বিশিষ্ট স্থান অধিকাৰ 
কিয়া আছে। কৌবব, পাণগ্ুব, কর্ণ প্রভৃতি সকলেই জৈন । 

কঢময়কখানি গ্রন্থের নীম ৪ 

জিনসেন বিবচিত হবিবংশ পুবাণ (৬৬ সর্গে; সংস্কৃত 
ভাঁষায ) ৭৮৩ শ্রীঃ়। 

সকলকীিব হবিবংশ (৩৯টি সর্গ। প্রথম ১৪ সর্গেব 
পবব্তী অংশ জিনদাস বিবচিত ) ১৫শ শতক । 

মলধব দেবপ্রভ সবি রচিত পাওবচবিত (১৮ সর্গ, 
১২০০ শ্রীঃ)। | 

শুভচন্দ্র বচিত পাণগুবপুবাণ বা জৈন মহাভাব্ত 
€ ১৫৫১ শীঃ)। 

বাদিচক্্র কৃত পাঁণ্তবপুবাঁগ (১৮ সর্গ)। 

বাজ্যবিজষ সবি কৃত গগ্ধ গ্রন্থ, দেবপ্রভ-কৃত কাব্য-পগ্রন্থ 

হইতে সংকলিত । ১৬০৪ শ্বীঃ। 
গুণবর্ম (৮৮৬-৯১৩ শ্রীঃ ) কৃত হবিবংশ বা নেমিনাথচবিত। 

কনড় ভাবা । 

পম্পাকবি (জন্ম ৯০২ খ্রীঃ) কৃত পম্পা ভাঁবত। রন্নড় 
ভাষা । 
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[দ্রৌপদী অর্জনের পত়ী, পঞ্চ পাগুবের পত্বী নহে। 

অর্জ্নই কাব্যের নায়ক; বুভন্রা-সহ তিনিই হস্তিনাপুবে 

রাজা হন ।] ূ 

অসিতগতি-প্রণীত ( সংস্কৃত ) ধর্ম পরীক্ষা € ১০১৪ খ্রীঃ) 

গ্রন্থে মহাভারতেব কথা £ | 

“যাস নিশ্চয়ই জানিতেন যে তাহার কাব্য মিথ্যা কথায় 
ভবা; কিন্ত তথাপি তিনি তাহাব অসঙ্গত, অদ্ভুত, অর্থহীন 

কাব্যখানি বিশ্বেব মানব সমাজে সাহস কবিয়া প্রকাশ কবিয়া- 

ছেন, কেননা তিনি পবীক্ষা্বারা জানিয়াছিলেন যে মানবজাতি 

অতি নির্বোধ । গঙ্গাগর্ভে একটি বস্তু বাথিয়া তহ্পরি বালুকা 
স্বপীকৃত কবিতে লাগিলেন। অবিলম্বে বু লোক তাহাব 
অনুকরণ কবিয়া বালি ফেলিতে লাগিল। তাহার বস্তুটি 
কোরাঁয় বক্ষিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন অত্যক্নকাল মধ্যেই 

বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই বপই মানবজাতিব প্রকৃতি । 

জিনপুরাণ বা তীর্গংকরগণণের কাহিনী £ 

কনযকখানি গ্রন্ছের নাম £ 

ভদ্রবাহ কৃত জিনচরিত্র ( কল্পনুত্রের অন্তর্গত )। 

জিনসেন কৃত আদিপুবাণ (খষভদেব বা আদিনাঁথের 
ইতিহাস আছে ) নবম শতক । 

হেমচন্্র কৃত ত্রিষষ্টি শলাক৷ পুরুষ চবিত। ১৩ শতক | £ 

গুণচল্দ্র গণীব মহাঁবীব চরিয়ম। ১০৮২ শ্রীঃ। আগমোদয় 
১৯২৯ । 

দেবেন্দ্র গণী বা নেমিচন্দ্র কৃত মহাবীর চরিয়ম্। 
১০৮৫ শ্রী । 
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সুবাচার্ধ কৃত নেমিনাথ চবিত (সংস্কৃত )।, ১১ শতক। 
মলধারি-হেমচন্দ্র কৃত নেমিনাথ-চবিত (সংস্কৃত)। ১১৫৯ শ্রীঃ। 

হবিভদ্র কৃত নেমিনাহ চবিউ। ১৩ শতক। 

হুবিভন্দ্র কৃত মল্লীনাথ চবিত। ১৩ শতক । 
বাগ্ভট কৃত নেমিনির্বাণ (সংস্কৃত)। ১১-১২ শতক। 

বিক্রম কৃত নেমিদুত (মেঘদুতের অন্ুকবণে )। 
জিনসেন কৃত পার্থাভ্যুদ্রয়'। ৯ শতক। 
ভবদেব ুবিব পার্খনাথ চবিত্র । ১৩ শতক 

বাদিবাজ কৃত পার্খনাথ চবিত্র। ১০২৫ খ্রীঃ । 

মাণিক্যচন্দ্র কৃত পার্খবনাথ চবিত্র । ১২২৭ শ্রীঃ। 

সকলকাতি কৃত পার্খবনাথ চরিত্র । ১৫ শতক । 

পদ্মস্ুন্দর কৃত পার্খবনাথ চবিত্র। ১৫৬৫ শ্রীঃ : 

উদরয়বীর্য গণি কৃত পার্খবনাথ চবিত্র। 
মাণিক্যচন্দ্র কৃত শাস্তিনাথ চবিত্র । ১৩ শতক । 

সকলকীতি কৃত শাস্তিনাথ চবিত্র । ১€ শতক। 
দেবস্থৰি কৃত শাস্তিনাথ চবিত্র (সংস্কৃত )। ১২৮২ হ্রীঃ। 
অজিতপ্রভ কৃত শাস্তিনাথ চবিত্র (সংস্কৃত মহাকাব্য )। 

১৩ শতক । 

সোমপ্রভ কৃত স্থমতিনাথ চবিত (প্রাকৃত )। ১২ শতক। 
অসগ কৃত শাস্তি পুবাণ। কাল অজ্ঞাত। 
লক্ষণ গণি কৃত সুপাঁসনাহ চবিয়ম্। (প্রাকৃত মহাকাব্য )। 

১১৪৩ হী । 

কৃষ্দাস কৃত বিমল-পুবাণ। 

'হুবিচন্র ০৮ 
মহাকাব্য )। ৯ শতক। 
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বর্ধমান সরি কৃত বান্ুপূজ্য চবিভ্র । 
মেরুতুঙজ কৃত মহাপুরুষ চরিত্র (খষভ, নেমি, শান্তি, 

পার্্ব ও বর্ধমান) সংস্কৃত মহাকাব্য । পঞ্চপর্গাত্মক। ১৩০৬ 
হ্বীঃ। 

পম্পাকৃত আঁদিপুরাঁণ (খষভ চবিত,_-কমড় ভাষা )1 
১০ শতক । 

- পোনা কৃত শাস্তিপুরাণ ( কন্নড় ভাষা ) ১০ শতক । 

রন্ন৷ কৃত অজিত পুরাঁণ ( কনড় ভাষা ) ১০ শতক। 

চাবু্ড রায় কৃত চাবুগুরায় পুরাঁণ (২৪ জন তীর্থংকরের 
কথা, কল্সড় ভাষা ) ৯৭৮ শ্রীঃ। 

নাগচন্দ্র কৃত মল্লীনাথ পুরাণ ( কন্নড় ভাষা )। ১২ শতক । 

নেমিচন্্র কৃত নেমিনাথ পুরাণ (কন্সড় চম্পু)। 
১১৭০ শ্রী; 1- 

অগ্গল কৃত চন্দ্রপ্রভ পুরাণ ( কনড় চম্পু)। ১১৮৯ হ্বীঃ। 

আচ্ছন্ন কৃত রধমান পুরাণ ( কনড় চম্পু)। ১১৯৫ %। 

বন্ধুবর্ম কৃত হরিবংশাভ্যুদ্য় (নেমিনাথ চরিত, কন্পড় 
চম্পু)। ১২০০ ্ীঃ। 

পার্খপপ্তিত কৃত পার্শ্বনাথ পুক্লাণ (কন্নড় চম্পু)। 
১২০৫ শ্রী; । 

জন্ম কৃত অনস্তনাথ পুরাণ ( কনড় চম্পু)। ১২৩০ স্ত্ীঃ। 

গুণবর্ম কৃত পুষ্পদস্ত পুবাণ ( কনড় চম্পু) ১২৩৫ %। 
কমলভব কৃত শান্তীশ্বর পুরাণ ( কন্নড় চম্পু) ১২৩৫ ৮ । 
মহাবল কবি কৃত নেমিনাথ পুরাণ (কন্ড় চম্পু) 

১২৫৪ শ্ীঃ। 

মধুর কৃত ধর্মনাথ পুরাণ ( কম্নড় চম্পু ) ১৩৮৫ হ্রীঃ। 
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মঙ্গবস কৃত নেমিজিনেশ ( কন্নড় চম্পু) ১৫০৮ শ্রীঃ। 
শাস্তিকীতি কৃত শাস্তিনাথ পুবাণ ( কন্নড় চম্পু) ১৫১৯ শ্বীঃ। 

দোড্ডয্য কৃত চন্দ্রপ্রভ পুবাণ ( কনড় চস্পু ) ১৫৫০ হ্ীঃ। 

দৌভ্ডনাহ্ক কৃত চন্দ্রপ্রভ পুবাণ ( কনড় চম্পু) ১৫৭৮ »১। 

কথ। সাহিত্য ৪ 

ধর্মকূমাৰ কৃত শালিভদ্র চরিত (১২৭৭) একখানি 
সংস্কৃত মহাকাব্য । ইহাঁবই অন্থৃকবণে অলঙ্কাব-বহুল সংস্কৃতে 
প্রহ্যয় সুৰি দীনধর্মকথ। (১৩ শতকেব শেষ ভাগে ) লিখেন। 

ইহাবই নামাস্তব দানাবদশীন £ শালিভদ্রেব কাহিনী জৈন- 
সাহিত্যে সুপবিচিত। সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল। 

পূর্বজন্মে শালিভদ্র এক দবিদ্র বিধবাৰ পুত্র ছিলেন, নাম 
ছিল “সংগম'। মেষ-পালন কার্ষে নিধুক্ত থাকিয়াও সংগম 
অনেক সময় ধ্যানস্থ থাকিতেন। কোনও এক উৎসবেব দিনে 
সকল গৃহস্থেব বাঁভীতেই নানা স্ুখাগ্ভ প্রস্তুত হইতেছে দেখিযা 
সঙ্গম তাহাব মাতাকে ভাল খান প্রস্তুত কবিতে বলিলেন । 

অনেক কষ্টে উপকবণ সংগ্রহ কবিযা সঙ্গমেব দবিদ্র বিধবা 

মাতা যে খান প্রস্তত কবিলেন সঙ্গম তাহা নিজে না খাইয়া 
একজন আগন্তক সন্গ্যাসীকে দান কবিলেন। অতিথি 

তাহাই খাইয়া উপবাসেব পব পাঁবণ কবিলেন। জৈন ধর্মমতে 
নিজে না খাইযা অতিথিকে খাস্ত দাঁন মহা পুণ্য কর্ম। ইহা 
অপেক্ষা বড় দান আব নাই। এই পুণ্যেব ফলে সঙ্গম বাঁজগৃহ 
নগবে গোভদ্র নামক এক ধনীব ভার্যা ভদ্রাব গর্ভে "শালিভদ্্র 
নামে. জন্মগ্রহণ কবেন। নানা স্থযমায় বিমপ্ডিত দেহ ও 

অশেষ সদৃগুণেব আধাব চিত্ত লইয়া তিনি জন্ম গ্রহণ কবেন। 

্ 



৩1৬/৩ 

যৌবনকালি উপস্থিত হইলে গোভদ্র ৩২ জন সুন্দবী কন্যার 
সহিত শালিভদ্রের বিবাহ দিয়! নিজে প্রত্রজ্যা গ্রহণ করেন 

এবং প্রায়োবেশন দ্বাবা ইচ্ছামৃত্যু বরণ কবেন। এইরূপ 
মৃত্যুব পুণ্যে গোভত্র বিমানলোকে দেবতা হইয়া স্থান পান। 
দেবতাৰ অশেষ ক্ষমতা । সেই দৈব শক্তির বলে দেবতারূপী 

গোভদ্র তাহার পুত্রের জন্য রাশি বাশি ধনবত্ব সংগ্রহ করিয়া 
দেন। ফলে শালিভদ্র অশেষ ধনশালী হইয়া পড়েন। 
শালিভদ্রেব মতো ধনী জগতে আব কেহ নাই। একদিন 
মহাবাজ শ্রেণিককে .দেখিয়া তাহার এই দিব্যজ্ঞান হইল যে 
ধনসম্পদ বা রাজশক্তি থাকিলেও মানুষ মানুষই থাকিয়! যায়, 
কাবণ বাজা হইয়াও শ্রেণিক একজন জবা-সৃত্যুর অধীন মানব 
মাত্র। এই জ্ঞান লাভ করিয়া! শালিভত্র প্রত্যেক-বুদ্ধতব লাভ 
করিলেন এবং তাঁহার গুরু ধর্মঘোষের উপদেশ মতে সংসার 
ত্যাগ করিয়া দেবগণেব ভোগ্য বিমাঁনলোক প্রাপ্ত হইলেন। 

চ্্প্রভ-প্রদীত প্রভাবকচরিভ ১২৭৭ খৃষটাবে প্র্যন 
সবি কতৃকি সংস্কৃত হইয়া একখানি অলঙ্কার-বহুল সংস্কৃত 
মহাকাব্যে পবিণত হয়। ইহাতে ২২ জন জৈন গুরুর এবং 
কৰি, গ্রন্থকার, লেখক প্রভৃতির জীবন কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। 
হবিভব্র, দিদ্ধধি, বপপ্রভট্ি, মানতুঙ্গ, শান্তি সরি, হেম্দ্ 
প্রভৃতি ইতিহাসবিশ্রুত মহাপুরুষগণেব জীবনী থাকায় গ্রন্থ- 
খানিৰ এতিহাসিক মূল্য আছে। 

মেরতুঙ্গ কৃত প্রবন্ধচিভ্ভামণি € ১৩০৬ খুঃ ) ও বাঁজশেখব 
কত প্রবন্ধদ্কোষ (১৩৪৯ খুঃ) ছুইথানি এতিহাসিক বা 
অর্থ-এঁতিহাপিক জীবনচবিতের সংগ্রহ। মহারাজ ভোজ, 
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মহাবাজ বিক্রমাদদিত্য, শীলাদিত্য, বরাহুমিহির, মহাবাজ নন্দ 
প্রভৃতি এঁতিহাসিক ব্যক্তিবর্গেব সহিত সম্পর্কযুক্ত বনু গল্প, 
কাহিনী, উপাখ্যান, প্রাচীন কথা প্রভৃতি প্রথম গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
হইযাছে। হেমচন্দ্র ও কুমাবপাল এবং বহু রাজসভা তর্ক" 

সভাব বিববণও আছে। প্রবন্ধকোষে হেমচন্দ্র, হবিহুব, শ্রীহ্র্ষ, 

অমকন্দ্র, দিগম্বব মদনকীতি প্রভৃতি ২৪ জন মহাপুরুষ ও 
৭ জন বাজাব কথা আছে । 

পাঁদলিপ্ত [বা পালিত ] বি কৃত (২, ৩ শতক ) 
তবঙ্গব্তী নামক ধর্মকথা গ্রন্থ লোপ পাঁওয়াষ সহস্র বসব পৰে 

তাহাঁবই বিষয় অবলম্বন কবিয়া ১৬৪৩ প্রাকৃত শ্লোকে নিবদ্ধ 
ভরঙ্গতলাল? বিবচিত হয়। যে প্রণয় কাহিনী লইয়া 
এই গ্রন্থ তাহ। সংক্ষেপে এইবপ £ 

কোনও এক ধনী বণিকেব অতিন্ুন্দবী কন্যাব জীবন 
কাহিনী বা পূর্বজন্ম-কাহিনী এই গ্রন্থে পল্পবিত বর্ণনায় স্থান 
পৃইিয়াছে। এই বণিক কন্যা সন্যাসিনী বা নিগ্রন্থী। 

সবোববে হংসমিথুন দেখিয়া একদিন দে সংজ্ঞাহীন হইয়া 
' পড়ে; কাবণ পূর্বজন্মে সে হংসী ছিল। ব্যাধেব শবে তাহাব 

প্রণয়ী হংসেব মৃত্যু হওযায় সে স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইযা৷ পুড়িয়া 
মবিয়াছিল। পূর্বকথা ন্মবণ হওয়াতে সে স্মৃতি সাহায্যে 

হংসমিথুনেব চিত্র অঙ্কিত কবে। এই চিত্রেব সাহায্যে বছ 
বিবহ-বিচ্ছেদ ও বনু ছুঃখ-কষ্টেব পৰ তাহা পূর্বজন্মেব স্বামীর 
সহিত তাহাব মিলন ঘটে। উভযে' পলাইয়৷ যাইবাব পথে 
তাহাবা দস্থ্য হস্তে ধুত হয। দস্থ্যবা তাহাদিগকে কালীমন্দিরে 

বলি দিবাব জন্য লইয়া যায়। সেখান হইতে তাহাবা 
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কৌশলে পলাইয়া আসে। বণিক্ পিতার গৃহে এ সন্্যাসিনী 

প্রত্যাবর্তন কবিয্না তাহার এই পূর্ব জন্মেব স্বামীকে বিবাহ 

করিতে চাঁয়। বিবাহে পিতামাতা সম্মতি দান করেন। 

বিবাহ অন্ুষঠিত হয়। অল্পকাল পরে একজন জৈন সন্যাসী 

আসিয়া তাহাদিগকে জৈনধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে থাকে। 

এই জঙ্ন্যাসী পূর্ব জন্মে ব্যাধরূপে হংসমিথুনের মধ্যে হংসটিকে 
বধ করিয়াছিল। বণিকের জামাতা তাহাকে চিনিতে পারে 

এবং তাহা সহিত ছন্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্ত এই সব 
কর্মের ফলে তাহার্দের বৈরাগ্য জন্মে এবং তাহারা উভয়েই 
নিগ্রস্থ ও নিগ্রন্থী হইয়া সংসার ত্যাগ কবিয়া যায়। 

হুবিভদ্র কৃত সমরাইচ্চ-কহ। (সমরাদিত্য কথা ) খ্ীস্টীয় 
দশম বা একাদশ শতকে লেখা একখানি ধর্মকথা ও প্রাকৃত 
মহাকাব্য ।* ১২১৪ শ্রীস্টাব্দে প্রত্যয়স্থরি এই বিবাট গ্রন্থের 
সংক্ষেপ করেন।” নাবীর নিন্দা, জগ্মাস্তবের কথা, অদ্ভুত 
প্রণয়কাহিনী, প্রণয়ের ব্যর্থতা, নৌকাডুবি, প্রণয়ে অবিশ্বাস 
প্রভৃতি নানা কাহিনীতে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। গগ্য-পঞ্ে লেখা । 
জৈন মহাবাস্ী ভাষা। বহু নায়ক-নায়িকা ও প্রতিনায়ক- 
প্রতিনায়িকাৰ নানা জন্মের ভিতর দিয়া কর্মফল-ভোগের 
কাহিনীতে পুর্ণ । 

সিদ্ধযি রচিত উপমিভি-ভব্ব-প্রপঞ্চা কথ] (৯০৩ হ্রীঃ ) 
একখানি গগ্ভ-পন্ভে মিশ্রিত সংস্কৃত ভাষায় লেখ! ধর্মকথা, রূপক 

বর্ণনার চরম নিদর্শন। [ শেঠ দেবাদ লালভাই জৈন পুস্তকোদ্ধার 

ক. 1881658 ৮5 ঢল. 0০0 10 7380. 17.910% (4908), 1996, 

1 সমবাদিত্য সংক্ষেপ-_5169 15 [ল্. 08০01, 4171988- 
026 2905. 

0. ৮,93৪ 
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৪৬ ও ৪৯ সংখ্যা, ১৯১৮ ও ১৯২০ শ্বীঃ।] এই বিবাটি 'সংসার- 
নাটকে মানবের নানা চিত্ববৃত্তি আবোপিত-ব্যক্তিত্ব হইয়া 
পাত্র-পাত্রীর ভূমিকাঁয় অবতীর্ণ হইযাছে। অতি-পাপ্ডিত্য- 
পূর্ণ সংস্কৃত রচনা, পণ্ডিতজনেব জন্য লিখিত। অশিক্ষিত 
সাধাবণ পাঠকেব অন্য লিখিলে তিনি প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার 
কবিতেন। ভূবি ভূরি গল্প ও উপাখ্যান উপযুক্ত স্থলে ঢুকাইযা 
দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু তথাপি সাধাবগ পাঠিকেব ধৈর্যচ্যুতি 
ঘটিবে। উপমিত অর্থাৎ রূপক কাহিনী দ্বাব! ভবপ্রপঞ্চ অর্থাৎ 
জন্মাস্তিব বাহুল্যেব বর্ণনা লইয়া এই গ্রন্থ। 

এই গ্রন্থে কৰিব নিজেব জীবনেব বপক-কাহিনী বর্ণিত 

আছে £ ছুঃখ-দারিদ্য এবং নানা ব্যাধিতে পীড়িত “নিক্পুণ্যক 
নামে একজন ভিক্ষুক “্বকর্মোদ্ঘাটক” নামক দাঁবপাঁলের সাহায্যে 
দৃঢস্থিতি বাজাব বাঁজপ্রাসাদে প্রবে কবিয়া! ধর্মবোধক' নামক 
পাঁচকেৰ কন্তা “তৎকরুণাব হাঁতে “শ্রেষ্ঠমজল” নাঁমক খাস 
“সত্যানন্দ সুষ্টি' নামক লালাবসের সাহায্যে খাইয়া 'পুততদৃষ্টি 
নামক নেত্রাঞ্জন চক্ষে লাগাইয়া শনৈঃ শনৈঃ আবোগ্য লাভ 
কৰিয় 'পুণ্য-সমৃদ্ধ' খষিতে পবিণত হইযাছিলেন এই “সিদ্ধি” 
তারপর বনু পল্লবিত বহু-বিস্তৃত বপক কাহিনীতে তিনি “সংসাবী 
জীব” নামক পর্যটকেব নানা জন্বাস্তবেব মধ্য দরিয়া সংসাব-যাত্রাব 
কাহিনী বিবৃত কবিয়াছেন। 

ভাহাব এই 'সংসাৰ নাটক" জৈনগণেব মধ্যে বছুসমাদৃত 
হইয়াছে। বর্ধমান ( ১০৩২ শ্রীঃ), দেবেন্্ন্রি ও হংদবত্ধ এই 
গ্রন্থেব অংশ বিশেষেব আলোচিনা কবিযাছেন। হেমচন্দ্রও 

তাহাব “পরিশিষ্ট পর্বে” সিদ্ধর্ষিব গ্রন্থে পাত্র-পাত্রীব নাম ব্যবহাঁৰ 

কবিয়াছেন। স্মৃতবাংগরন্থথানিব এতিহাসিক মূল্য আছে। 
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ধনপাল ( ধণবাঁল ) কৃত ভবিসত্-কহ। ( ভবিস্যদত্ত কথা ) 

একখানি অপভ্রংশ কাব্য ৷ এটি একটি রূপকথা! নাঁনা চাঞ্চল্যকর 

ছূর্ঘটনাব মধ্য দিয়া চলিয়া ভবিষ্যত তাহার বিশ্বাস-ঘাতক 

বৈমাত্রেয় ভাই কর্তৃক একটি নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত হয়। 

সেখানে দেবানুগ্রহে ভবিষ্যদত্ত একটি পরিত্যক্ত নগরের পরিত্যক্ত 
প্রাসাদে পৌছিয়া একটি অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী রাজকন্যাকে 
দেখিতে পায় ও তাহাকে বিবাহ কবে। সুখে ১২ বসব কাটে । 
ত্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য যখন তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, 
তখন আবার সেই বৈমাত্রেয় ভাই নৌকা লইয়া আসে। তাহার 
নৌকায় দেশে ফিরিবে ভাবিয়া! ভবিস্যদত্ত সন্ত্রীক নৌকায় উঠিতে 

যায়৷ কিন্তু তাহাব পত্তী নৌকায় উঠিবামাত্র বিশ্বাসঘাতক নৌকা 
ছাঁড়িয়া দ্বেয় এবং ভবিধ্যদত্তের পত্রীকে হরণ কবিয়া পলায়ন কবে। 
ভবিস্তাদত্ত পুনরায় এ নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হয়। অন্ুকম্পাবান্ 
একজন যক্ষেব সাহায্যে দৈব বিমানে আরোহণ করিয়া ভবিষ্যদত্ত 
স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কবিতে সমর্থ হয় এবং ঠিক সময়ে উপস্থিত হইয়া 
তাহার সতী সাধবী পত্বীর সহিত মিলিত হয় । তাঁরপব বহু যুদ্ধ 
বর্ণনা ও বছ ব্যক্তিব জন্ম-জন্মাস্তবেব কাহিনীতে গ্রন্থখানি 
পবিপূর্ণ। [দালাল ও গুণে কর্তৃক সম্পাদিত ও বরোদ হইতে 
প্রকাশিত, ১৯২৩।] 

মলক্ব-সুন্দরী-কথা! একখানি চাঞ্চল্যকর উপন্যাসের 
কাব্যরূপ। প্রাকৃত ভাষায় লেখা । ১৫ শতকে মাণিক্য-সুন্দর 
এই কাব্যে অনুকবণে ম্হাবল-মলকস-সুন্দরী-কথা 

লিখিবাছেন। তদন্থকবণে জযতিলক সংস্কৃত কবিতায় 
মলব-ুন্দরী-চবিভ্র লিখিয়াছেন। শেষ গ্রন্থেব অন্ুকবণে 
১৮ শতকে একখানি গুজবাটী কাব্য বচিত হইয়াছে । পবিত্র 
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ও জনপ্রিয় জৈন বূপকথাটি এইরূপ £ বাঁজকুমাঁব মহাবল ও 
রাজকুমাবী মলয়-সুন্দবী বহস্তাচ্ছন্ন উপায়ে বাৰে বারে মিলিত 
ও বারে বাবে বিচ্ছিন্ন হয়। এইসব মিলন ও বিচ্ছেদেব সুক্ষ 
হেতু বিশ্লেষণ কবিয়া পূর্বজন্ম-বিববণ দেওয়া হইয়াছে। সর্বশেষে 
মহাবল সর্বজ্ঞত্ব লাভ কবে এবং মলয়-সুন্দবী যশব্দিনী 
সন্যাসিনী হয়।% 

দিগন্বব জৈন সোমদেবস্থবি কৃত ষশভ্ভিলক চন্পু ৯৫৯ 
্ীন্টাব্দে লিখিত, গণ্ ও পন্তে মিশ্রিত [ বোম্বাই কাব্যমাল! ৭০, 
১৯০১ ]1 সংস্কৃত ভাষা । যৌবন-মদমন্ত বিলাস-মগ্ন বাজ! মাবি- 
দত্তকে 'তাহাব কুলপুবোহিত বলিলেন যে কুলদেবতা চগ্তমাবি- 
দেবতার নিকট সর্বজাতীয জীবেব এক একটি মিথুন বলি দিতে 
হইবে, একটি নবমিথুনও বলি দিতে হইবে এবং বাজাকে স্বহত্তে 
বলিদান কর্ম কবিতে হইবে । নববলিব জন্য একজন সন্্যাসী ও 

একজন সন্্যাসিনী আনীত হইল । তাহাদিগকে দেখিয়া মাবিদত্ত 

ভাবিতে লাগিলেন, “আমাৰ ভগ্সিনীব যে যমজ সন্তান জৈন 
ধর্মে দীক্ষা লইয়া প্রত্রজ্যা গ্রহণ কবিযাছে, ইহাবা কি তাহাবাই ?” 
জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া! জানা গেল যে তাহাই সত্য। তখন 
ভাবাস্তব-প্রাপ্ত মাবিদত্ত ও তাহাৰ কুলদেবতা সকলেই জৈন 
হইযা পড়িলেন। প্রসঙ্গক্রমে ভাববি, ভবভূতি, ভর্ৃছিবি, 

গুণাট্য, ব্যাস, ভাস, কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতি বহ্ছু কৰিব নাম 

গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইযাছে। তাহাবা সকলেই জৈনধর্মে অন্ুবাগ 

দেখাইয়াছেন। গ্রন্থখানি বাণভট্রেব কাদস্বরীব আদর্শে 
বচিত। 

ধরমচক্র লিখিত “মলবহন্দবী কথোদ্ধাব+ 0১৪ শতক) একখানি 

সংস্কত গদ্ণ্রস্থ ; মধ্যে মধ্যে সংস্কত ও প্রাকৃত শ্লোক উদ্ধত বহ্যাছে। 
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,৯৭০ শ্ীস্টাব্ডে বা নিকটবর্তা কালে শ্বেতাস্বর জৈন ধনপাল 
কতৃক রচিত ভিলক-মঞ্জরী [ বোম্বাই কাব্যমালা ৮৫, ১৯০৩ 
ত্বীঃ] ও ১১শ শতকে দিগম্বর বাদীভপিংহ কতৃক লেখা! 
গছ্চিজ্তামণি [ সংস্করণ, কুপ-পুন্বামী শাস্ত্রী, মাদ্রাজ ১৯০২ ] 
এই ছুইখানি গ্রন্থে 'জীবন্ধর-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে 1% 

রাজপুর নগরের রাজা সত্যন্ধবেধ মহিষী বিজয়] দেবী স্বপ্ 
দেখিলেন যে তাহার জীবনে ন্ুখ ও ছুঃখ চক্রাবর্তক্রমে পুনঃ 

পুনঃ আসিবে। কিছুদিন পৰে তিনি আবাৰ স্বপ্ন দেখিলেন 
যে দেবতাদেব বিমানলোক হইতে এক জীব তাহার গর্ভমধ্যে 
প্রবেশ কবিল, মনে হইল যেন পদ্মসরোবরে একটি অতি সুন্দর 
সাবস পক্ষী অবতরণ করিল। তারপব একদিন বিশ্বাসঘাতক 

মন্ত্রী কাণ্ঠাঙ্গারক বাজাকে রাজ্য-চ্যুত ও নিহত কবিল। দয়াবতী 
এক ফক্ষীব সাহায্যে বাণী রক্ষিত হইয়া এক শ্বুশানে গিয়া এক 
পুত্র সন্তান প্রসব কবিলেন। দেখিয়া! মনে হইল যেন অঙ্গাব- 
কৃষ্ণ আকাশে চন্দ্রোদয় হইল। জস্তানটির প্রতি ভূতপ্রেতাদিব 
আক্রমণ নিবাবপার্থে ক্ষী সেখানটি মণিদীপে আলোকিত কবিয়! 
বাখিল এবং শোকাকুলা বাঁণীকে সাম্বনা দিবার জন্য জীবনের 
ক্ষণস্থায়িত্ব বিষয়ে এবং জৈন ধর্মতত্ব বিষয়ে নানা কথ শুনাইতে 
লাগিল। 

গন্ধোৎ্কট নামক বণিকেব পত্রী যখন অস্তঃসত্বা, তখন এক 
সন্ন্যাসী গণনা করিয়া বলেন যে যে সন্তান প্রস্থত হইবে সে 
শৈশবেই মাবা যাইবে, তবে জন্মমাত্র যদি তাহাকে ত্যাগ কবা 
হয় তবে গন্ধোৎকটের একটি দীর্ঘজীবী গুণী পুত্র লাভ হইবে। 
শ্বশীনেব নিকট দিয়া যাইবাব সময় গন্ধোৎকট বিজয়ার 

॥. গুণতদ্র প্রণীত উত্তব পুবাণে 'জীবন্ধব' কাহিনী বগিত আছে। 
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সগ্তোজাত পুত্রেব ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া বল্যি৷ উঠিলেন, 
“জীব, জীব,” । ফলে সত্যন্ধব-পুত্রেব নাম হইল “জীবন্ধব”। 
বণিক্ গন্ধোৎকটকে চিনিতে পাঁবিয়৷ শোকাকুল! বাণী তাহাবই 
হস্তে জীবন্ধবকে সমর্পণ কবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং ছেলেটিকে 
বত্ব কবিবাৰ জন্ত বাঁববাব তাঁহাকে সনির্বন্ধ অন্থুবোধ করিলেন। 
জীবন্ধবকে লইয়া গিয়া গন্ধোৎকট তাহাব পুত্রশোকাতুবা পত্রী 
নন্দাব কোলে দিলেন। চোখ মুছিয়া নন্দা জীবন্ধরকে আদব 
কবিতে লাগিলেন। 

বাণী বিজযা যক্ষীব সাহাঁষ্যে একটি জৈন মঠে নীত হইলেন। 
সেখানে মঠ-নিবাসী সন্ন্যাসীদিগেব নিকট নানা ধর্মকথা শুনিয়া 
তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন । 

বাজা সত্যন্ধবেব আবও ছুইটি বাণী ছুইটি পুত্রসন্তান প্রসব 
কবিলেন্। বাজাব বিশ্বাদী পাত্রদিগেরও চাবিটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। 
গোপনে সকলকেই গন্ধোৎকটেব গৃহে লইযা যাওয়া হইল। 
নন্বাবও একটি পুত্র হইল, তাহাব নাম হইল নন্দাঢ্য। 
জীবন্ধবেব সহিত তাহাঁবা সকলে মানুষ হইতে লাগিল । 

শৈশবেই জীবন্ধব অসাধাবণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাব পবিচয় 

দিতে লাগিলেন। একদিন গন্ধোৎকটেৰ গৃহে একজন সন্্যাসী 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জীবন্ধবেব অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা 
কথা শুনিয়া তাহাব প্রশংসা কবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পবে 
অত্যুষ্ণ খাগ্ভ মুখে পৃবিয়! জীবন্ধব কীদিয়া উঠিলেন। ইহা 
দেখিয়া সন্যাসী তাহাকে তিবস্কাৰ কবিয়া বলিলেন, প্বুদ্ধিমান্ 

ছেলে কাদে না।” জীবন্ধব তৎক্ষণাৎ নিজেব ক্রন্দন সমর্থন 
কবিয়া বলিযা উঠিলেন, “কান্গাই তো এ অবস্থাষ বুদ্ধিমত্তাব 
পবিচাঁষক। কাদিলে চক্ষু পবিষাব হয, লাঁলাবস ক্ষবণ হয, 



৩৮৩/০ 

' উঞ্ খান্েব উষ্ণতা প্রশমিত হয়।” সস্তষ্ট হইয়া * সন্গযাসী, 
জীবন্ধবের শিক্ষক হইলেন ৷ 

বিষ্ভাধরদিগের রাজা গরুড়বেগের পরম বপবতী কন্তা 

গন্ধরবদত্তাব বিবাহে বয়স হইলে গরুড়বেগ ত্বয়ংবর-প্রথায় 
বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন । গস্ধর্বদতা যেবপ ষট্তন্ত্রী বাজাইয়। 
গান করিতে পারিত সেকালে সেরূপ আব কেহ পাবিত না। 

তাই স্থিব হইল যে ষট্তন্ত্রী বাজাইয়া যে তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে 
পারিবে সেই তাহাকে বিবাহ কবিবে। জীবন্ধব ত্বয়ংবব-সভায় 
উপস্থিত হইয়া ষট্তন্ত্রী বাজাইতে লাগিলেন, কিন্তু ষট্তন্ত্ী 
গঙ্ধর্বদত্তার মত বাজিল না। হুল পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি 

জানিলেন যে গন্ধর্বদত্তার ষট্তন্ত্রীর মত ষট্তন্ত্রী সেখানে আর 
নাই। তাই তিনি সেইটিই চাহিয়া লইয়া বাজাইতে লাগিলেন । 
সকলে মুগ্ধ হইল। গন্ধরদ্রভার সহিত জীবন্ধবের বিবাহ 
হইয়া গেল। 

সুরমপ্তরী ও গুণমাল! নায়ী ছই কুমারী কন্যার মধ্যে 
তাহাদদের ব্যবহৃত গন্ধত্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ লইয়া, বিবোধ 
হইলে জীবন্ধর অসাধারণ বুদ্ধিবলে তাহার মীমাংসা করিয়া 

দেন। এ ছই জনের গন্ধত্রব্য লইয়া! তিনি ছুই জাষগায় 
ছড়াইয়৷ দ্রিলেন। স্মুবমঞ্জরীব গন্ধব্রব্যে মৌমাছি আসিয়! 
বসিতে লাগিল। ফলে স্ুরমঞ্জবীর গন্ধদ্রব্যই অধিক স্ুগন্ধযুক্ত 

বলিয়া স্থিব হইল। াঁহাঁব বুদ্ধি-বলে আকৃষ্টচিত্তা স্থুরমঞ্জবীকে 
তিনি বিবাহ কবিলেন। 

রাস্তায় বালকেব দল একদিন একটি কুকুবেব উপর 
নানারূপ অত্যাচার করিতেছিল। তাহা দেখিয়া জীবন্ধব 
বালকদিগকে তিবস্কার করিয়া তাঁড়াইয়া দিলেন, কৃতজ্ঞ 
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কুকুরটি হাব বশীভূত হইল। কুকুবটি পূর্বজন্মে যক্ষ ছিল, 
কর্মফলে কুকুব হইয়া জন্ম গ্রহণ কবিয়াছিল। এখন তাহার 
কুকুর-জন্ম হুইতে মুক্তিলাভ হইল। ন্বমৃতিতে আত্মপ্রকাশ 
কবিয়া যক্ষ জীবন্ধবকে একটি মন্ত্রপৃত আংটি দিল। এ আংটি 
হাতে থাঁকিলে জীবন্ধব ইচ্ছামত কপ ধারণ কবিতে পাবিবেন। 
যক্ষের সঙ্গেও তাহাৰ অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল । 

বাজা ধর্মপতিব কন্যা পন্নোভম৷ সর্পনদষ্ট হইলে যন্ষ-বন্ধুব 
সাহায্যে জীবন্ধব তাহাকে আবোগ্য কবেন। ফলে পদ্মোত্তমার 
সহিত ভাহাব বিবাহ হইল। 

বণিক সুভদ্রেব কন্যা ক্ষেমসুন্দরী পবম রূপবতী । কিন্ত 
তাহাব বিবাহ হয় না। লক্ষণ দেখিযা এক সন্ন্যাসী বলিয়! 
গেলেন যে, যে ব্যক্তিব উপস্থিতিতে তাহাদের জৈন মন্দিরের 
টাপাগাছে ফুল ফুটিয়া উঠিবে, কোকিল কৃজন কবিয়া উঠিবে, 
সবোববেব জল নির্মল হইয়া উঠিবে, প্রশ্ফুটিত পন্মে সরোবব 
সুশোভিত হইযা৷ উঠিবে, ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি পদ্রমধু-পানে 
রত হুইবে এবং মন্দিরেব দবজাগুলি আপনা হইতে খুলিয়া 
যাইবে, সেই ব্যক্তিই ক্ষেমসুন্দরীব পতি। জীবদ্ধব এ 

মন্দিবে যাইবামাত্র সেখানে পূর্বোক্তবপ পবিবর্তন সংঘটিত 
হওয়াতে সুভদ্র জীবন্ধবেব হস্তে তাহাব কন্যা সমর্পণ 

কবিলেন। 

ন্বয়ংবব-সভায় লক্ষ্যবেধ করিয় জীবন্ধর বাজকন্তা হেমাভাব 
পাণিগ্রহণ করেন । 

সরোববে ক্রীড়াবত দ্ুঘুমিথুন দেখিয়া বাজকুমাবী শ্রীচন্দরা 
মুছিত হইয়া! পড়িল। পূর্বজন্মে সে ঘুদু হইয়৷ জন্থিয়া ব্যাধেব 
শবে নিহত তাহাৰ ম্বাসীর শোকে অত্যন্ত আকুল হইয়া 
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সহমরণে মরিয়াছিল। অকন্মাৎ সেইকথা স্মরণ হওয়াতে 
আঁজ তাহার এই মৃছর্ণ। লক্ষণজ্ঞগণের গণনায় স্থির হইল 

' যে তাহাব পূর্বজন্মের স্বামীকে পাইলেই তাহার যৃছ-ভঙ্গ 
হইবে জীবন্ধর গণন! করিয়া জানিলেন যে গন্ধোতকটপুত্র 

নন্দাঢ্য তাহার পূর্বজন্মের স্বামী । ন্ুতরাঁং নন্দাদ্যকে তাহার 
সম্মুখ আনা হইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচন্দ্রার মৃছর্ণভঙ্গ হইল। 
নন্দাঢ্য ও শ্রীচন্্রাব বিবাহ হইয়া গেল। 

পূর্বজন্মে জীবন্ধব একটি সারস শাঁবককে ১৬ দিন মাতা- 
পিতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিলেন। সেই পাপে 
এজন্মে তাহাকে ১৬ বৎসব মাতৃবিচ্ছেদ সহ্য করিতে হইল । 
১৬ বৎসর পরে মাতাপুত্রে শুভমিলন সংঘটিত হইল। মাতা 
পুত্রকে জানাইয়া দিলেন যে তিনি রাজ সত্যন্ধরের পুত্র এবং 
বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী কাষ্ঠাঙ্জারক তাহাকে বধ করিয়া রাজা 
হইয়া আছে। জীবন্ধর কাষ্ঠাজাবককে বধ করিয়া যথাসময়ে 
রাজ্য পুনরুদ্ধীব কবিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন । 

দ্বৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া রাজপুরেব বণিক সগরদত্তকে 
জানাইয়াছিলেন যে জীবন্ধব তাহার কনার পূর্বজন্বর স্বামী | 
সেইজন্য জীবন্ধরেব সহিত তাহার বিবাহ হইল। 

মন্ত্রপুত আংটির প্রভাবে ব্রাঙ্মণ পর্যটকের ছদ্মবেশে 

জীবন্ধর বাঁজপুবেব বাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার 
পিতৃঘাতী রাজা কাষ্ঠাঙ্গারক তাহাকে চিনিতে না পারিয়? প্রকৃত 
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তাহাব যথোচিত সন্মান ও অভ্যর্থনা কবিল। 

জীবন্ধরের বিচারে তাহার গন্ধাদ্রব্যেব অপকর্ধ স্থির হওয়ার 

পর হইতে গুণমালা পুরুষ জাতিকে ঘৃণা করিতে লাগিল, 
খুব তা্কিক হইয়া পড়িল আর প্রতিজ্ঞা করিল যে তাহার 
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প্রশ্নের যথাযথ উত্তব যে দিতে পাঁবিবে তাহাকেই সে বিবাহ 
কবিবে, "নতুবা কাহাকেও বিবাহ কবিবে না। ইহা শুনিয়া 
বৃদ্ধবেশী জীবন্ধব তাহাব বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গুণমাল! 

জিজ্ঞাসা কবিল, “কোথা হইতে আসিতেছ, কোথা যাইবে ?” 
জীবন্ধর 'বলিলেন, “আমি পরে আসিয়াছি এবং পূর্বে যাইব ।” 
কথ! শুনিয়া দাসীবা হাসিযা উঠিল। তিনি বলিলেন, “বুড়া 
হইলে বুদ্ধির ঠিক থাকে না, তোমাদেব কি কখনও সে অবস্থা 
আদ্সিবে না? গুণমালা আবাব জিজ্ঞাসা কবিল, “তুমি 
কোথায় যাইতেছ ?” জীবন্ধব বলিলেন, “আমি ততক্ষণ 
চলিব যতক্ষণ না একটি যোগ্যা কুমাবীব সাক্ষাৎৎ পাই।” 
একথা শুনিয়া গুণমাল! হাঁসিযা বলিল, “ইনি বাহিবে বৃদ্ধ 
হইলেও অন্তবে যুবক।” তাবপব তাহাব উপযুক্ত সন্মান 
দেখাইয়া আহাবাদিৰ ব্যবস্থা কবিষা দি! বলিল, “যেখানে 

যাইতে চাও, এখন তাড়াতাড়ি সেইথানে যাঁও।” ইহা শুনিয়া 
জীবন্ধব বলিলেন, বেশ কথাটি তোমাব।” এই বলিয়া 
লাঠিতে ভব দিযা উঠিবাব চেষ্টা কবিষাই বসিয়া পডিলেন; 
যেন গুণুমালা তাহাকে থাকিতেই বলিযাছে। দৃষ্টতা দেখিয। 

গা জুলিয়া বায়” বলিয়া দাসীবা তাহাকে তাড়াইয়া৷ দিবাঁব 
উপক্রম কবিতেই গুধমাঁলা তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া বলিল, 
“উনি থাকিলে তোমাঁদেব ক্ষতি কি? জাননা উনি ব্রান্ষণ 

আব উনি আমাব অতিথি ।” জীবন্ধব সেইখানেই থাঁকিলেন 
এবং রাত্রিকালে স্ুললিত কণ্ঠে যে গান কবিলেন তাহা 
শুনিয়৷ গন্ধর্ব্দত্তাৰ বিবাহে জীবন্ধরেব গীতবা্চ গুণমাঁলাব 
মনে পড়িয়! গেল। তাবপব তাহাৰ প্রকৃত পবিচষ প্রকাশিত 

হইলে গুণমালার মাঁতাপিতা তাহাবই সহিত গুণমালার 
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বিবাহ দ্িলেন। গন্ধোৎকটের গৃহে ভোজের অনুষ্ঠান 
হইল। 

বিদেহরাজের কন্া রত্ববতীর ধন্ুকভাঙ্গা পণ ছিল ; একটি 
প্রকাণ্ড ধনুকে যে গুণ দিতে পাঁবিবে তাহাবই সহিত বত্বব্তীর 

বিবাহ হইবে। সেই ধন্ুকে গুণ দিয়া জীবদ্ধর বত্বব্তীকেও 
বিবাহ করিলেন। জৈনেরা বলেন যে পূর্বজন্মের স্ুুকৃতির 
ফলে জীবন্ধরেব অষ্টপত্রী-লাভ হইয়াছিল। 

এই সময়ে কাষ্ঠা্াবক জীবন্ধবেব সহিত যুদ্ধ কবিয়া 
রত্ববতীকে কাড়িয়া লইতে 'আদিল। জীবন্ধর তাহার পিতা 
পাত্রমিত্রগণের নিকট আত্মপবিচষ দিয়া তীহাদেব সাহায্য 
চাহিলেন এবং তাহাদেব সাহাষ্যে কাষ্ঠা্গাবককে হত্যা করিয়া 
পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন এবং গুভদিনে শুভক্ষণে রাজ- 
সিংহাসনে আবোহণ করিলেন। মাতা, ভ্রাতা, অষ্টপত্বী ও 

বন্ধুবান্ধব লইয়া! বহুকাল সুখে রাজস্ব কবিলেন। পূর্বজন্মের 
সতকর্মেব ফলে তাহাব এই স্ুখ-সন্ভোগ । শেষ জীবনে 
কিন্তু তাহারা সকলেই জৈন ধর্মেব বিধান অনুসাবে সংসার 
ত্যাগ কবিয়া যান! দু 

জৈন কথা-পাহিত্যে 'জীবন্ধব-কাহিনী বছ সমাদৃত। 
কালকাচার্ষ কথানক-_গগ্ভ-পদ্ময় প্রাকৃত। কল্পন্থত্র 

পাঠেব পর নিগ্রস্থগণ আবৃত্তি কবিয়া থাকেন। অতি প্রাচীন 
কথা। গল্পটি এই £ 

বাজপুত্র “কালক' জৈন ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মঠে থাকেন 
এবং নিজগুণে উন্নতি লাভ কবিয়া আচার্য হন। তাঁহাৰ 
ভগিনী নিগ্রদ্থী প্দরম্যতী* উজ্জয়িনীবাজ গর্দভিল্ল কতৃক 
অপস্থত ও উজ্জরয়িনীব অন্তঃপুরে নীত হইলে কালক উদ্মাদ- 
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গ্রস্ত হইয়! গর্ধভিল্লের বিরুদ্ধে বাজদ্রোহ করিবাব জন্য দেশেব 

লোককে উত্তেজিত করেন এবং শককুলে যাঁইষা! সেখানকার 
'দশাহী” বাজাদিগকেও উজ্জ্লিনীরাজেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবিবাব 
জন্য প্রবোচিত করেন। ফলে উজ্জয়িনীরাজ পবাজিত ও 

উজ্জয়িনী বিজিত হয় (৭৪-৬১ গ্্রীস্ট পূর্বাব্দ )। এই গ্রন্থেৰ 
রচগ্িতার নাম জানা যাষ নাই। ১০২টি প্রাকৃত গ্লোকে 
নিব্ধ আর একখানি “কালকাচার্যকথানক” লিখিয়াছেন 

ভাবদেব সবি ৷ 

জৈন কথাসাহিত্যেব অন্ত নাই। অনেক প্রকাশিত 
হইয়াছে, অনেক হয নাই। বাহুল্যভয়ে সে-সব সাহিত্যেব 
বিবৰণ দেওয়া হইল না । 

নাটক £ 
নাট্যসাহিত্যেও জৈনগ্রন্থেব 28 নাই। কষেকখাঁনিব 

নাম মাত্র সংগৃহীত হইল। 
ষশশ্চন্দ্রকুত মুদ্রিত কুমুদচজ্দ্র প্রকরণ (কাশী যশো- 

বিজয় জৈন গ্রন্থমালা, ১৯০৫ )। এই পঞ্চান্ক নাটকে গুজবাঁটেৰ 

বাজা জয় সিংহের ( ১০৯৪--১১৪২ শ্রীঃ) রাঁজসভায র্কে 

শ্বেতাম্বব আচার্য দেবনুৰি কর্তৃক দিগন্বব আচার্য কুমুদচন্দ্রে 
পবাভবেব বিববণ আছে। ১১২৪ উঠব ঘটনা । দ্বাদশ 
শতকেব লেখা। 

সিদ্ধপালে পুত্র বিজযপাল-কৃত চড্রীপদী ন্বক্সংবর (জন 
আত্মীনন্দ সভা, ভাবনগব ১৯১৮)। কুমাবপালেব সমসামযিক 
বিজযপাল মহাভাবতেব কথা অবলম্বন কবিষ! এই নাঁটক.বচন! 
কবিযাঁছেন। 

দাক্ষিণাত্যবাসী হস্তিমল্পল (১২৯০ শ্রীঃ) কৃত বিক্রান্ত- 
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০কীৌরব নামক বড়ম্ক ও €মথিলীকল্যাণ নামক পধ্গঞ্চ 
নাটক (মাণিকচন্দ্র দিগন্বর গ্রন্থমালার ১ ও ২সং গ্রন্থ) 
যথাক্রমে মহাভারত ও রামায়ণ অবলম্বনে বচিত নাটক । 

জৈন কবি জয়সিংহ ( ১২২৯ শ্রীঃ ) লিখিত হুন্সীর-মদ" 
মর্দন (গায়কোয়াড় ওবিয়েপ্টাল সিরিজ ১০ সংখ্যাঃ দালাল, 
বরোদা, ১৯২০) একখানি পথণঙ্ক নাটক। হম্মীর বা আমীব 

শিকার বা স্ুল্তান্ শামস্-উদ্-ছুনিয়ার গুজবাঁটে পরাভবের 
কাহিনী । 

যশঃপাল (১২২৯--৩২ ) লিখিত ০মাহবীজ-পরাজয় 

(দালাল, বরোদা, ১৯১৮) একখানি পথ্চাঙ্ক বপক নাটক । 

বাজ কুমাবপালের জৈন ধর্মে দীক্ষার (অথবা মহারাজ 
জ্ঞানেব কন্তা কৃপানুন্দরীব সঙ্গে বিবাহেব ) কথা । “মোহ” 
শব্দেব অর্থ “মুগ্কতা' বা “তজ্ঞান-মদ-মত্ততা' রাজা কুমার 

পালেব "মোহ" বিদুরিত হইলে তিনি জৈন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ 
কবেন এবং “জ্ঞান বা “সত্য ধর্ম জ্ঞান” রূপ রাজাব কন্যা “কৃপা! 

স্ুন্দরীকে' লাভ কবেন। 
বামভদ্র মুনি (১২ শতক) কৃত প্রবুদ্ধ-রৌহিচক্স 

(জৈন আত্মানন্দ গ্রন্থমালা ৬ ভাবনগব ১৯১৭ ) একখানি 
বড়ঙ্ক নাটক। দিগ্বিজয়ী দ্থ্য রৌহিণেয় অভয়দেব কতৃক 
পবাজিত হুইয়া তাহাবই অনুগ্রহে মহাবীব ম্বামীব দর্শন 

লাভ কবিয়া মুক্ত হইয়াছিল। চাহমান নবপতি সমর . 
সিংহ (১১৮৫) কর্তৃক খষভদেবেব মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় 
অভিনীত । 

বালচন্দ্র,কৃত ককুণীবজ্ঞান্কুধ (জৈন আত্মানন্দ গ্রন্থ- 
রত্মমালা, ৫৬, ভাবনগব ১৯১৬ ) শিবি উপাখ্যান অবলম্বনে 
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বচিত। “শিবি'বি স্থানে এখানে জৈন নৃপতি 'বজ্রাবুধেব করুণা 
কীতিত হইয়াছে । 

মেঘপ্রভাচার্যকৃত ধর্মীভ্যদর্ (জৈন আছঘ্বানন্দ গ্রন্থ- 
বত্রমালা, ৬১, ভাঁবনগব, ১৯১৮) জিন পার্শনাথেব মন্দিরে 

অভিনীত ছায়৷ নাঁটক। 

খণ্ড কাব্য বা ত্ভাভ কাব্য অসংখ্য । কষেকটিব নাম £ 

ভদ্্রবাহুকৃত উন্সগ্গহর €ত্তাভ্র পার্থনাথের পঞ্চ 
শ্লোকাত্মক প্রাকৃতত্তোত্রি ৷ 

মানতুঙ্গকৃত ভক্ভামর-০স্তাভ্র (কাব্যমালা ৭ সংখ্যার 

মূল) শ্বেতান্বব ও দিগন্বব উভয় সন্প্রদায়েব মধ্যে বহু- 
প্রচলিত স্তোত্র। শুঙ্খলাবদ্ধ মানতুঙ্গ রুদ্ধ গৃহ হইতে এই 
স্তোত্র প্রভাবে নিজ্তান্ত হইয়া আসিয়া! ভেজিবাঁজকে জৈন ধর্মে 
দীক্ষিত কবিযাছিলেন বলিবা! প্রসিদ্ধি আছে । 

সিদ্ধসেন দিবাকব কৃত কল্যাঁণ-মন্দির-০্তীভ্র (কাব্য- 

মালা ৭)। এই স্তোত্রটিও দিগম্বর ও শ্বেতান্বব উভয় 
সম্প্রদায়েব মধ্যে অতিপ্রিষ স্তোত্র। ৪৪টি অতি পাপ্ডিত্যপূর্ণ 
শ্লোকে নিবদ্ধ। এটি পার্থনাথেব স্তোত্র। 

তাহাবই লিখিত বর্ধমান মহাঁবীবেব স্তোত্র দ্বাভ্রিংশ্িকা- 
০স্তাত্র বা বর্ধমান ছাভ্িংশ্পিক1 ( ভাবনগব ১৯০৩ )। 

সমন্তভত্র-কৃত বৃহ, স্বরন্ভু ্তাত্র বা চভুর্বিংশভি জিন 
' স্তব্বন (কাশি দিগন্বব জৈন গ্রন্থভাগাব ১৯২৪--২৫)। 

বিগ্ভানন্দিকিত পাভ্রহকসরিত্ভণভ্র (কাশী দিগম্বব জৈন- 

গ্রন্থ ভাণ্ডার), ইহাবই নামান্তব বৃহণ্ পঞ্চ নমক্ষার ০ক্তাভ্র। 
এটি মহাবীব স্বামীৰ স্তোত্র, ৫* শ্লোক । 
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বগ্লভট্িকৃত (৮-৯ শতক ) চতুর্ষিংশতিজিনভ্ভতি (নির্ণয় 
সাগব প্রেস ১৯১২) ৯৩ সংস্কৃত প্লোকে নিবদ্ধ ২৪ জন তীর্ঘংকবের 
স্তব। কান্যকুজাধিপতি য়শোবর্ম দেবেৰ পুত্র রাজ “আমরাজ'কে 
বগ্ভটি জৈন ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। 
দশম শতকের “শোভন কবি-লিখিত ০শাভনচভ্ভান্র 
( কাব্যমালা ৭) ২৪ জন তীর্ঘংকরেব স্তোত্র। অতিপাগ্তিত্য-পূর্ণ 
সংস্কৃত ভাষা! । শে1ভনের ভ্রাতা ধনপাল প্রাকৃত ভাষায় ৫০ প্লোকে 

খষভপক্গাশিকা (কাব্যমাল! ৭ ) লিখিয়াছেন। 

নন্দিসেন (৯ শতক) কৃত অজিক্স-সংতি-থয় ( অপ্রচলিত 

ছন্রে প্রাকৃত ভাষায় ৯ শতকে লেখ! )। 
দ্বিতীয় ভীর্থকব অজিতনাথ ও ১৬শ তীর্ঘংকব শাস্তিনাথের 

আবও কয়েকটি স্তোত্র ঃ 
জিনবল্পত কৃত (১২ শতক ) উল্লাসিক্ষম-থক্ন ( বরোঁদ! 

১৯২৭), বীবগণি কৃত. অজিয্ম-সংভি-থয়স* জয়শেখর কৃত 

অজিতৃ-শান্ডি-স্তব (সংস্কৃত) এবং শাস্তিচন্্র গণিকৃত অজিত- 

শান্তি-্তব (১৬ শতক)। অভয়দেব (১১ শতক ) কৃত 
জয়-ভিহ্প়ণ-ত্তীত্র (আমেদাবাদ ১৮৯০) পার্খবনাথের 
স্তব। বাদিবাজ (১১ শতক) কৃত দার্শনিক স্তোত্রত্রয় £ 

জ্ঞানালাচন তাত (মাণিকচন্দ্র দিগন্থব গ্রন্থমাল! ২১), 
একীভাব ভ্ভাত্র (কাব্যমাল৷ ৭) এবং অধ্যাজ্াইউক 

(মাণিকচম্দ্র দিগন্বর গ্রশ্থমালা ১৩)। হেমচন্দ্রকৃত বীভরাগ 
ত্তান্র [নির্ণয় সাগর ১৯১১) কুমাঁবপাঁলের আদেশে 
লিখিত। ধর্মঘোষ কৃত ইসিমংভল খেবিমগ্ডল) তত্র 
জন্ুত্যামী, শহ্যন্তব, ভদ্রবানু প্রভৃতি আচার্ষগণেব প্রশংসায় 
প্রাকৃত প্লোকে বচনা। 
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ড় ভাবা ০্ভাভ্র 

ধরবর্ধন (১২ শতক) কৃত বড়ভাষানিগ্সিভ পার্খব- 
জিনভ্তবন। এই স্তোত্রে সংস্কত, মহাঁবাসরী, মাঁগধী 
শৌবসেনী, পৈরশাচী এবং অপত্রংশ এই ছয় ভাষ৷ ক্রমাবয়ে 
ব্যবহ্ৃত হইয়াছে । 

জিনপন্ধ কৃত (১৪ শতক) বড়ভাষ। বিভুবিত. 

শীলক্তিনাথ ভ্তভবন। এই ভ্তোত্রেও এ ছয় ভাঁষাঁব ব্যবহার 

হইয়াছে। 
জন দর্শন 

জৈন দর্শনেব বৈশিষ্ট্য ইহার “ন্তাদ্বাদ' বা “সগ্তভঙগ নয়৷ 
প্রাচীন মত খণ্ডনেব জন্য অমোঘ অন্ত্রৰপে জৈনেব৷ তীহাঁদেব 
এই ন্যাছাদ' বা “সগ্তভজ্গ নয়' ব্যবহাব কবিয়া থাকেন। 
এই বিচাবেব প্রথম এবং প্রধান কথা আপেক্ষিকত্ব। দ্রব্য, 

ক্ষেত্র, কাল ও ভাবের বিভিন্নত৷ অনুসাবে প্রত্যেক বম্তরই 
আপেক্ষিক বিভিন্নত! ঘটিতে পাবে । এক লক্ষ্য লইয়া বিচাৰ 
কৰিলে যেমন কোনও বন্ত আছে] স্তাদস্তি ] বলা যায়, অন্ত 
লক্ষ্য লইযা বিচাব কবিলে আবার সেই বস্ত নাই [[স্ান্নাস্তি ] 
বলা যায়। বিভিন্ন পর্যায়ে একই বস্তু আছেও বলা যায়, 
নাইও বলা যায় [ স্যাদস্তি-নান্তি ]। সর্বাবস্থায় সর্ব পর্যায়ে 
কোনও বস্তু আছে বা নাই বলা যায় না। পুদ্গল 
সমূহেৰ পর্যায়ক্রমিক মিলন ও বিচ্ছেদে জগতেব সদা-পবিবর্তন- 
শীলতা এই স্াছাদ্' নামক জৈন বিচাবপদ্ধতিতে স্বীকার 

কবা হইয়াছে। 'স্তাদ্বাদ' নামক বিচারপদ্ধতিকে “অনেকান্ত- 
বাদ'ও বলা হয়, কাবণ এএকাস্ত-বাদ' মতেব খগ্ডনের জন্যই 

এই মত আবিষ্কৃত হইযাছে। অধৈতবাদী বলিলেন, “আত্মা! 
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সৎ, অন্ত সকল দৃশ্টমান পদার্থ অসৎ; আত্মা নিত্যঃ অন্য 
সকল বন্ত অনিতা! ক্ষণিকবাদী বলিলেন, “অনিত্য পদার্থ 

কিছু নাই, সবই ক্ষণিক+ প্রত্যেক পদার্থেবই উৎপক্তি, 
বিকাশ ও ক্ষয় আছে। অদ্বৈতবাদীব মতে আত্মা ব্যতীত 
সকল পদার্থই “অ-সৎ' অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে 'অস্তিত্ববিহীন; । 
মৃত্তিকাব বিকাব “ঘট' অ-ন পদার্থ, কারণ ঘট ভাঙ্গিলে 
তাহাতে মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু থাকে না। সুতরাং “ঘট 
প্রভৃতি বস্তু মুভ্িকারই সাময়িক অনিত্য রূপ। স্যাদাদী 
বলিবেন, ভ্রব্য-গতভাবে ঘট ঘটই, অন্তকিছু নহে; ভাঙ্গিয়া 
না যাওয়া পর্যস্ত ঘটেব অস্তিত্ব স্বীকার্ধ; কিন্তু এরূপ 

অস্তিত্বকে তাহাব৷ -্থাদস্তি-ত্ব* বলিবেন। পর্যায়-গত পরিবর্তন 

ঘটিলে ভাঙ্গা ঘটকে আর ঘট বল! যায় না, তখন তাহাকে 
অ-সৎ পদার্থ না বলিয়৷ -ম্তাননাস্তিত'-বান্ পদার্থ বলা যায়। 
আবার পর্যায়ক্রমে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব যাহাতে আরোপ কর! 

যায় তাহা 'ম্যাদত্তি-নাস্তি'। সকল কালে সকল পর্যায়ে 

ঘটকে নিত্য পদার্থ বলিবাব সময় স্যাদ্বাদী বলিবেন তাহা 
হইতে পাবে নাঃ চিবকাল একভাবে কোনও কিছুব অস্তিত্ব 
স্বীকাব কৰা যাঁয় ন!। 

বস্তু-সত্তাৰ আপেক্ষিকত্ব বা সদাপবিবর্তনশীলতা বুঝাইবার 
জন্য জৈনগণ তাহাদেব অভিজ্ঞতা-লন্ধ জ্ঞান ব! নির্ণয়েব সঙ্গে 

“স্যুত্* এই পদটি জুড়িয়া দিয়া থাকেন। তাহাদের “স্যাদক্তিত' 
আপেক্ষিক সত্তার বোধক ; “স্যান্নাস্তিত্ব' আপেক্ষিক অনস্তিত্বেব 
বাচক। দ্রব্যাপেক্ষা, কালাপেক্ষা, ক্ষেত্রাপেক্ষা ও ভাবাপেক্ষায় 

বন্ত-সত্তা আপেক্ষিক। কালাপেক্ষায় বর্তমান মুহুর্তে যে বস্ত 
সম্তাবান্, পরমুহূর্তেই তাহা অ-সত্তবান্ বা পরিবর্তিত হইতে 
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পাঁবে। প্রত্যক্ষেব বিষয়ীভূত বন্তব সত্তা জৈনগণ অন্বীকাব 
কবেন না; তাহাঁদেব সর্ববিধ সত্তাই আপেক্ষিক সত্তা বা 

প্স্যাদস্তিত্ব”্বান্। প্রত্যক্ষীভূত বস্ত মাত্রই প্দ্যাদস্তিত্ববান্”। 
দিবাভাগে ননূর্য্য' স্যাদস্তিত্ববান, বাত্রিভাগে স্যান্নাস্তিত্ববান্। 

আবার পধ্যায়ক্রমে অর্থাৎ প্রতিদ্িবস দ্িবাভাগে স্যাদস্তিত্ববান্ 
ও বাত্রিভাগে স্যান্নাস্তিত্বান্ বলিয়া হূর্য্যকে স্যাদস্তিনাস্তিত্ববান্ 
বলা যাইতে পাবে। তর্কশান্্র অন্ুুসাবে 'বন্ধ্যা-সুত” শব্দে 

প্রকাশ্ত ভাবটি মিথ্যা হইলেও কল্পনাব সাহায্যে “বন্ধ্যা ও “সত? 
শব্দে প্রকাশ্য ভাব ছুইটিব সম্পর্ক অন্ুভূতি-গম্য এবং সেইজন্য 
্বীকার্ধ্য। শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাষের “বিন্দুব ছেলে? তাহাব উদ্দা- 
হরণ । স্ুৃতবাং জৈনদর্শনেব মতে 'বন্ধ্যা-ুত' স্যাদস্তিত্ববান্। 

মানুষেব ভাঁষাষ প্রত্যেকটি বস্তব এক-একটি নাম (বা শব্দ) 
আছে। কিন্ত একটি নামে একাধিক বস্ত এককালে বুঝায় না। 

পৃথক পৃথক্ বস্তব জন্য পৃথক্ পৃথক্ নাম বা.শব্দ আবশ্তক। 
গোরু শব্দে আমব। পশু-বিশেষকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু 
জ্ঞানহীন মূর্খ মানুষ-বিশেষকেও কখনও কুখনও “গোক' বলা হয। 
কিন্ত সাধাবণ ভাঁবে ব্যবহৃত “গোরু' শব্দেব অর্থ ও এই বিশেষ 
ক্ষেত্রে ব্যবহৃত “গোরু' শব্দেব অর্থ অভিন্ন নহে। এই প্রসঙগভেদ 
বশতঃ এখানে অর্থভেদ সংঘটিত হইয়াছে । কিন্তু ততসত্বেও 

উদ্বেশ্ত-ভূত বিশিষ্ট বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি এবং বিধেয়-ভূত 'গোর' 
শবে অর্থবিভিন্নতা স্বীকার্য। সুতরাং তাহাদেব মধ্যে অভিন্নতা- 

রূপ সম্পর্ক কেমন করিষা স্বীকাব কবা যায়? তর্কশান্ত্েব যুক্তি 
দ্বাবা কিংবা ভাষাপ্রকাশ্য শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্ট ও বিধেষেব 

অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয না। কিন্তু তাই বলিয়া ইন্দ্রিযাদিব 

সাগব্যে অনুভূত প্রত্যক্ষীকৃত অভিন্নতাকে জেনদর্শন অসত্য 
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বলিতে পারে না। তবে সর্বতোভাবে সত্য জৈনমতে নাই। 
জৈনমতে সকল জ্ঞান বা সকল নির্ণয়ই আপেক্ষিক। ভাষা দ্বারা 
অপ্রকাশ্ত এই অভিন্নতা সম্পর্ককে তীহাবা 'স্যাদবক্তব্য* অর্থাৎ 

আপেক্ষিক ভাবে সত্য বলিয়! স্বীকার কবেন। এই ন্যাদ- 

বক্তব্য সম্পর্কেব সঙ্গে 'স্যাদস্তিত্ব' জুড়িয়া “দাদক্তি অবক্তব্য” 

স্যান্নাস্তিত্ব' জুড়িয়া 'স্যান্নাস্তি অবক্তব্য' এবং ন্যাদস্তিনাস্তি? 

জুড়িয়া “স্যাদভ্তিনাস্তি অবক্তব্য' এই তিনটা বিচারক্রম বা ভঙ্গীও 
জৈনগণ স্বীকাব করিয়াছেন । 

এই সাত প্রকাব “ভঙ্গ' বা 'ত্রমে' যে বিচারপদ্ধতি (বা! 

নয় ), তাহাকে 'সপুভঙ্গ নয়, বা 'সপ্তভঙ্গী* বলে। পদার্থ বিচার 

কবিবার পদ্ধতি ছুইটি ঃ দ্রব্যাথিক ও পর্যায়াধিক। ভ্রব্যা্থিক 
পদ্ধতিতে অর্থাৎ ভ্রব্যগাত্রের চিন্তা দ্বাৰা বিচাৰ কবিলে যে বস্তুর 

সত্ত। ( যেমন “ঘট? ) স্বীকাব কব! যায় (স্ভাদস্তি ), পর্যায়ার্থিক 
পন্থায় অর্থাৎ কাঁলাস্তরে বা অবস্থাস্তবে অবিকৃতভাবে এ বস্ত 
থাকিবে না একথাও স্বীকাব করা যায় (ন্তান্নান্তি )। স্যাৎ, 

অস্ভি, নাস্তি, অবক্তব্য__এই চাঁরিটি পরিভাষার যোগে সপ্ততঙ্গ 

নয় 0১) স্তাদস্তি, ২) স্তান্াস্তি, (৩) স্তাদক্তি-নাততি, ৫) 
স্যাদবত্তব্য, (৫) স্তাদস্তি অবক্তব্য, (৬) স্ডান্নান্তি অবক্তব্য, 

(৭) স্তাদক্তিনাস্তি অবক্তব্য। এই সপ্তভঙ্গ নয় প্রভাবে 
জৈনগণ অতি সহজে বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিতে পারিয়া- 
ছিলেন ।% 

* ভঙ্গাঃ সভাদয়ঃ সপ্ত সংশয়াঃ সপ্ত তদ্গতাঃ। 
জি্ঞাসাঃ সপ্ত, সপ্ত হ্যাঃ প্রশ্না সপ্োতবাণি চ ॥ সপ্তভী তবিনী। 
বন্ত বিচাব বা বন্ত,পলব্ধির সত্তাদি [ ১। স্যাদভি, ২। ্যান্নযান্তি, 

৩। স্যাদস্তিনান্তি, ৪। স্যাদবক্তব্য, ৫। স্যাদস্তি অবজ্ব্য, ৬। সান্নাস্তি 
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মৌলিক দর্শন-গ্রন্থ বেশি নাই। কিন্তু দর্শনগ্রন্থেব টীকা 

ও ব্যাখ্যা অনেক । কুন্দকুন্দ-কৃত পঞ্চগ্থিক্স € পঞ্চাভ্িক্য ) 

সংগহ, বট্কেব-কৃত স্ুলাচার, কাতিকেয স্বামী কৃত 
কতিগেক্সাপ্রুপকৃখা, উমান্বামী ( উমান্বাতী ) কৃত 
তত্বার্থাথিগসসুত্র, সিদ্ধসেনদিবাকর কৃত ন্যাস্াৰতার, 
সমন্তভদ্র কৃত আগ্তমীমাংসা, অকলম্ক কৃত ন্যারিনিস্চয়, 

বিদ্ধানন্ন কৃত প্রমাণনির্ণয, প্রভাচন্দ্র কৃত হ্যায়ক্কুমুদ 
চনেন্দ্রীদক্প, শুভচন্দ্র কৃত তভ্ানার্ণব বা ০ষাগপ্রদীপাণধিকার, 

হবিভদ্র কৃত অড়দর্শন সমুচ্চল্ল (বৌদ্ধ, ন্যাষ, সাংখ্য, 
বৈশেষিক ও জৈমিনীষ দর্শনে সাব-সংগ্রহ ), অমুতচন্্র কৃত 

তত্বার্থপার, দেবসেন কৃত দর্শনসার, চামুগুরায কৃত 
দল্লসংগহু (ত্রব্য সংগ্রহ) ও 0গাম্মটসাঁর, জিনচন্দ্রগণী 
(বা দেবগুপ্ত) কৃত নবভভ্ব প্রকরণ, হেমচন্্র কৃত 

প্রমাণমীমাংসণ, মল্লিসেন কৃত স্ত্াদাদমঞ্$রী* বিমলদাস- 
কৃত সপ্তভঙ্গীভরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থই জৈন দর্শনেব প্রধান 
গ্রন্থ। 

সৃতি গ্রন্থ বা আচার গ্র্থ £ 

আচাব-বিধি বা চরিত্র-নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী লইয়া জৈন গ্রন্থ 
অনেক আছে। কয়েকখানিব বিববণ নিম্নে সংগৃহীত হইল । 

অবভ্তব্, ৭। স্যাদান্তিনাত্তি অবক্তব্য ] সাতটি ভঙ্গ বা ক্রম। 

কারণ মাঁ্ষ মাত্রেবই মনে এবিষয়ে সাতটি সংশয় থাকে, জানিবার 

ইচ্ছ। সাত প্রকাবেই হয়, প্রশ্নও সাতটি এবং উত্তরও লাতটিই হুইয়! 

থাকে । 
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হরিভন্্র (৬ শতক) কৃত শ্রীবকপ্রজ্ঞপ্তি €সাবক্স 

পন্সভি১। জৈন শ্রাবক বা গৃহীদিগের পালনীয় নিয়মাবলী 

প্রাকৃত ভাষায় লেখা ( প্রেমাদ সম্পাদিত, বোম্বাই ১৯০৫ )1 

সমস্তভদ্র (৮ শতক) কৃত বত্রকারগ্ড আ্াবকাচান্র 

[ ইংরেজি ও হিন্দী অনুবাদসহ চম্পত্রায় জৈন সম্পাদিত, আবা, 

১৯১৭। প্রভাচন্দ্রের টাকাসহ মূল, মাণিকচন্দ্র দিগন্বব গ্রন্থমালা, 
২৪ সং। কাশী দিগন্বর জৈন গ্রন্থমালা, মূলমাত্র ১৯২৪-২৫]। 

১৫০টি সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ । 

হরিভদ্র (৬ শতক ) কৃত ধর্মবিন্দু [ আগমোদয় সমিতি, 

আমেদাবাদ, ১৯২৪] তিন খণ্ডে বিভক্ত আচাঁব গ্রন্থঃ 

আবকাচাব, শ্রমণাচার ও নির্বাণ । 

দেবসেন ৯ শতক) কৃত আ্ঁবকাচার ও আরাধনাসার 
(মাণিকচন্দ্র দিগম্বব জৈন গ্রন্থমালা; ৬ সং, বোস্বাই ১৯১৬ )। 

চামুণ্তরায় (১০ শতক) কৃত কল্সড ভাষায় ০লখা! 

চাসুগুরাক্স পুরীণ। দ্বিগম্বর জৈনদিগেব পালনীয় নিয়ম 
ও ব্রতাদির পুর্ণ বিবরণ | 

আশাধব (১৩ শতক) কৃত ধর্মীম্থভ£ঃ সাগারধর্মীমৃত 
ও অনাগাৰ ধর্মামৃত নামে ছুই খণ্ড। গ্রন্থ অমুভ্রিত ৷ 

সকলকীতি (১৫ শতক) কৃত প্রন্মোভচরাপাসকাচার 1 
জৈন গৃহীদিগের পালনীয় বিধি প্রশ্মোত্ববচ্ছলে সংনিবদ্ধ। 

মানবিজয়-কৃত এবং যশোবিজয়-সংস্কৃত ধর্মসংগ্রহ 

[ জৈনপুস্তকোদ্ধার সংগ্রহ ২৬ ও ৪৫ সংখ্যা, বোম্বাই ১৯১৫, 
১৯১৮।] জৈন গৃহী ও শ্রমণের পালনীয় বিধি বিষয়ে 
বিবাট সংগ্রহগ্রন্থ। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পারদদিত। বহু প্রাচীন 

গ্রন্থ হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে । 
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অন্যান্য বিষ গ্রন্থঃ দর্শন, ব্যাকিরণ, কোষ, অলঙ্কার, 
গণিত, জ্যোতিষ, আধূর্বে প্রভৃতি সকল বিষয়েই জৈনদিগের 
দান আছে। তাছাড়া অনেক আধুনিক ভাষার উন্নতি 
সাধনেও জৈনদিগেব বিশিষ্ট কৃতিত্ব দেখা যায় । গুজরাট, 

হিন্দী, তামিল ও কন্নড় ভাবায় বহু জৈনগ্রন্থ রচিত হইয়াছে । 



আধমাগধী ভাবা 

বৌদ্ধ ব্রিপিটকের ভাষার নাম পালি ভাষ!'। কিন্তু 

বৌদ্ধগণ ইহাকেই “মাগধী' ভাষা বলিয়াছেন £ “দা মাগধী 

মূলভাসা নবা যায়াদিকপ্সিকা ৷ মানুসা চ'স্স্তালাপা৷ সংবদধা 

চাপি ভাসরে॥৮ [সেই মাগধীই মূলভাষা অর্থাৎ আদিভাষা, 
যে ভাষাষ আদিকল্পেব মনুত্তেবা, এবং বীহাঁবা অন্য কোনও 

ভাষায় আলাপ শুনেন নাই তাহাবা, এবং সংবুদ্ধেরা কথোপকথন 
করিতেন । ] অন্য কথায় বলিতে গেলে মাগধী অর্থাৎ মগধ 

দেশের ভাষাকেই বৌদ্ধগণ আদি ভাষা এবং সর্বসাধারণের 

ভাষা বলিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে মাগধী ভাষার 

যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আমাদেব নিকট ন্ুুপবিচিত [ কর্তৃকারকের 
একবচনে এ বিভক্তি, তালব্য শ-কারেব ব্যবহাঁব এবং “র' স্থানে 

ল-কারেৰ ব্যবহাঁব ], সেই তিনটি বৈশিষ্ট্েব একটিও পালি 
ভাষায় বক্ষিত হয় .নাই। [করৃকাবকের একবচনে ৭ 
বিভক্তি, দত্ত্য স-কাবেব ও র-কাবের ব্যবহাৰ পালি ভাষায় 
যথানিয়মে দেখা যায়। ] ইহার কাবণ এই যে সমগ্র ভারত- 

বাসীর নিকট বোধগম্য কবিবার জন্য মাগধীর বৈশিষ্ট্য পবিত্যাগ- 

পূর্বক ভাষাটিৰ সংস্কার কবিয়া লওয়া হইয়াছে । জৈনদ্দিগের 
'অধমাগধী' নামটির মধ্যেই সংস্কারের ইঙ্গিত দেখা যায়। 
মগধ দেশেব ভাষার অর্ধেক ও ভারতের অন্ত প্রদেশের ভাষার 

অর্ধেক লইয়া কৃত্রিম উপায়ে এই অর্ধমাগধী ভাষা রচনা 
কবিয়া লওয়া হইয়াছে। যে দেশে মাগধী ভাষা প্রচলিত 

ছিল সেই দেশেই [ অর্থাৎ বিহার প্রদেশেই ] বৌদ্ধ ও জৈন 
উভয় ধর্মের প্রথম প্রচাব হইয়াছিল বলিয়া “মাগধী” নামটি 
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উভয় ধর্মেব ভাষাতেই জড়িত হইয়া! গিয়াছে [ বছিও মাগধী, 
অর্ধমাগধী এবং পালি এই তিনটি ভাষাই পবস্পর বিভিন্ন 
আকাবে আমরা পাইতেছি ]। “ভগবং চ ণং অদ্ধমাগহীএ 

ভাসাএ ধণ্মমাইকৃখই।” [ভগবান মহাবীব অর্ধমাগধী 
ভাষাতেই তীহার ধর্ম ব্যাখ্য। কবিয়! থাকেন৷ সমবায়াঙ্গ | ] 
“সা বিয় ণং অদ্ধমাগহ! ভাসা তেসিং সবেবসিং আবিষমণাবিষাণং 

অগ্পণো স-ভাসাএ পবিণামেণং পবিণমই ৮ [সেই অর্ধ- 

মাগধী ভাষা পরিণামে আর্য ও অনার্ধ সকল জাতিবই আপন 

ভাষায় পবিণত হইয়াছে। ও্পপাতিক। ] এই সকল 
প্রাচীন উক্তি হইতে বুঝা! যাঁষ যে মাগধী ভাষাৰ এমন ভাবে 
সংস্কাব কবা হইয়াছিল যে যে-সকল দেশে জৈন ধর্ম প্রচাবিত 

হুইযাঁছিল, সেই-সকল দেশেব আর্য ও [ আর্য-সভ্যতা-প্রান্ত 1 
অনার্ধ জাতিগণেব সকলেই এটিকে সাধাবণভাবে আপন ভাষা 
বলিয়৷ গ্রহণ কব্ষাছে। 

কর্তৃুকাবকেব একবচনে এ বিভক্তিযুক্ত পদই অধণমাগধী 
ভাষায় পাওয়া যায়ঃ সমণণ ভগবং মহাবীঢর পরচ- 
হত্খুতভঢের হোথা [ শ্রমণ ভগবান্ মহাবীব পর্চহস্তোত্তব 

হইয়াছিলেন ]। বৰংভদ্ত্তে গচ্ছই [ত্রহ্মদত্ত যাইতেছে ]1 
তুমং ০ক অসি? [তুমি কে?] অহং সমহণ ভিকৃখু 
[ আমি একজন শ্রমণ ভিক্ষু]। ০ষ গুণে ০স সুলটট্লাঢণ, 
জজ সুলউত্রাণ সে গুঢণ [যাহা গুণ তাহাই মৃলস্থান, 
বাহা মৃলম্থান তাহাই গুণ]। এই একটিমাত্র মাগধীর 
বৈশিষ্ট্য অধর্ণাগধীতে পাঁওযা যা, অন্ত কোনও বৈশিষ্ট্য 
পাওয়া যায না। আঁবাঁব অনুরপ স্থলে বিকল্পে হ্ধচিৎ 

ও বিভক্তিও দেখা যায়ঃ এসো পঞ্চ নমোক্কাবো 
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সব্বপাপপ.পণাসণো [এই পঞ্চ নমস্কার সর্বপাপ-প্রণাশন ]1 
সংস্কতেব অনুকরণে বহুবচনেও কোনও কোনও স্থলে "এ 

বিভক্তি দেখা যায়ঃ জে য় দ্াণং পসংসন্তি বহমিচ্ছংতি 
পাণিণং। জে য় ৭ং পড়িসেহংতি বিভিচ্ছেয়ং করংতি তে॥ 

[বীহাবা দানেব প্রশংসা কবেন, তাহাবা প্রাণিবধে মত 

দেন। আর খীহারা প্রতিষেধ (নিষেধ ) করেন, তাহাবা 

(লোকের ) বৃত্তিচ্ছেদ করেন ॥ দুত্রকৃতাঙ্গ ১১১ ]। মাগধী 

ভাবাব অন্ত ছুইটি বৈশিষ্ট্য তালব্য শ-কারের ব্যবহাব ও র 
স্থানে ল] অধগাগধী ভাষায় নাই । 

অর্থসাগথী বর্ণমালা 2 খ, ৯, এ, ও» শ. ষ. এবং £ 
অর্ধগাগধীতে নাই । 

ইহ খদ্ধিইভটি$ বৃতিবিত্তি; যৃগ-মিয় ঃ 

ধৃতি-ধিই। হিয়য় -এুহ্বদয় ; উক্কিট্ঠ “উৎকৃষ্ট । 
হ।৯উ £ খাতু৯”উউ ) বৃষভ১”উসভ + নিবৃ তি” নিব্বুষ্ ॥ 

পৃ পুচ্ছিয়। বুট্ঠি বৃষ্টি $ বুডড় বৃদ্ধ । 
অঃ তৃতীয় তইয় * কৃত্বাঁকট্র,; কৃত-কড় ; 

কষ; মৃতমড়। হড়-বহ্ৃত ; হট্ঠ -ৃহষ্ট । 
একর ৫ বৃক্ষ কুকৃখ | 

খ্রিঃ খাছু১ রিউ;ঃ খগ্বেদ ১৯ বিউববেয় ; 

খক্ষ-”রিকৃখ । 

এঁএ৪  উভৈবব ১ ভেরব;  বৈশ্রাবণ ৯* বেসম্ণ « 
চৈত্য*চেইয় ঃ বৈশালী১৯বেসালি। এরাবণ রাবণ । 

এ ইঃ এক্ষাক১ইক্খাগ ; চিত্ত (চেভ )স৫চৈত্র ঃ 
তিল্ল-৫তৈল। 

এই £ গেবিজ্জ এ্রেবেয় £ ইক্কারসী "একাদশী ৷ 
০. 6,937 22 
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ও £ গোঘম «৫ গৌতম ; কোসংবী - কৌন্শান্বী ; 
কোডিয় «৫ কৌতুক; কোডিন্ন এ কৌধ্তীম্ত | সোভীব এ 
শৌণ্তীব। 
৯উ£ কুচ্ছ এ কৌতস্ত; মুষ্ঠিয় এ মৌগ্টিক? 

স্ুকৃখ এসোখ্য । 
ও১”উ*£ পউট্ঠ এপ্রকোষ্ঠ + কুড়ুংবিষ -একৌটুষ্বিক। 
অব ও১উ £& উদ্নহ «৫ ওগ্গহ «৫ অবগ্রহ ঃ উবযংত*্ 

ওবয়ংত অব্পতৎ। 

অনাদি অনুভ্ত কৃ ছভুপ্গ্জদৃব্ লুপ্তঃ 
মউড় মুকুট ; মই-মতি; মিউশ্মৃ্বঃ বইয়*৫বচিত; 
বাজিবাই ঃ স্ুই-শুচি; বউল-বকুল£ বিপুল বিউল; 

শকুন” সউণ ; আলইয় -আঁলগিত -আলগ্ন। 
অনাদি অনুভ্ত কু চ্ তু গ্ জ দূ ন্ ক্ল১ঃ 

আহয় এ আহত; ইয়াণিং * ইদানীম্ঃ উইয় € উদ্দিত; 
এযাবিস «এ এতাদৃশ ; ওয় এ ওজস২; কয়ংৰুয় «এ কদস্বক ; 
গোয়ব *৫গোচৰ ; গোষম গৌতম ? নুয় খুশ্রুত ; ছেষ ছেক। 

অনাদি অনুভ্ কু চ্্ প্গ্জ.দূ ব্অপরিবভিভ £ 
অগাব ; অদিট্ঠ-এঅদৃষ্ট £ আকুল % আগম ; ককুহএককুদ ; 
কপোল; কেবলী; ততে-৫ততঃ; দেবঃ নগব [নযব]; 
ভগবং*ভগবান্ঃ ভব? বাগ [বায়] বিদেহ ; উবচিয়-ব 
উপচিত ; উজ -এখজু। 
অনাদি অনুভ্ত কৃ চ.ত.প্1 গুজ.দূব্ঃ$ আগব*্ 

আকব; উদ্ভুবালিয! “এ খুপ্রালিকা ; উববায় € উপপাতঃ 
এগেখএকে ; কলাব -কলাপ ; কাবগ-্খকাবক; চবল- 
চপল £ দ্গ- & দক উদক? নীব খনীপ। 
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অনাদি অযুভ্ভ জঁম্স ৪ পৃয়া এ পুজা, পওয়ণ এ 

প্রয়োজন । 
অনাদি অধুভ্ত টড £& কড়ি একটি; কড়ুয় € 

কটুক; কড়গ-কটক। 

অনাদি অযুভ্ ৯৯ঢু ৪ পাগ-পাঠক ; গীঢ় গীঠ। 

অনাদি অবুভ্ত খ, ঘ, থ, ধ ভ২হুঃ মুহ্মুখ । 
মেহশ্খমেঘ ; মেহাবী মেধাবী ; কহা। «৫ কথা ; সোহা এ 

শোভা ; সোহংত-এশোভমান ; সুহ শ্বস্থুখ ; সিহী -শিখী। 

অনাদি অধুভ্ত খ ঘ থ ভ অপরিবন্ভিভ £ সুভ এ 
শুভ; উসভ -এখষভ % লাঘব ; অধবিম ; আধার ; জঘণ -এ 

জঘন; দধি। 

অনাদি অসুভ্ত থু ৪ গুঢবী -্বপৃথিবী । 

অনাদি অস্ুভ্ত দন্ভ্য ন মুখ্য ৭ হয়ঃ সমণে, 

পিণিদ্ধ, পাঈণ নগব, নমো, নব, নবিংদ, ধণিয়, ধরণি, নিভেলণ। 

কিন্ত বুক্তবর্ণে হয় না, পুল্স ( -্বপুপ্য ১ ধন্ন € -ধান্য )। 
ও -এ অবঃ ওগ্গহ -এ অবগ্রহঃ ওহি -এ অবধিঃ 

ওবয়ংত -এ অবপতৎ। 

আদিক্কর হলাপ৪ তি শএ ইতি, ব শর হইব, 
দক -এ উদক, পিণিদ্ধ এ [ অ] পিনদ্ধ। 

বুভ্বণ 
পদাদিতেতে থাক নাঃ খণ এ ক্ষণ: খংত - ক্ষান্ত ; 

খর ক্ষয়; খীণ শক্ষীণঃ গহ এ গ্রহ; গাম এ গ্রাম; 
গিম্হ এ গ্রীষ্ম; ঠিই শখ স্থিতি; তেবস এ ত্রয়োদশ ; 
থণ -এ স্তন) থেব -এ স্থবিবঃ পইট্ঠা -এ প্রতিষ্ঠা ঃ 
ফাস স্পর্শ । 
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ঝুস্ত বতর্ণর ষ র ল ব€লাপ পাক ও অবশিষ্ট-ভূত 
অনাদি বর্ণের দ্বিহ হয় ; কোহ -এ ক্রোধ ; গঙ্গাবত্ত -এ গঙ্গাবর্ত , 
গজ্জিয় এ গঞ্জিত : গত্ত এ গাত্র, গর্ভঃ গলগ্গহ এ গলগ্রহ ; 

চত্তাবি এ চত্বারি; জচ্চ এ জাত্য;ঃ দব্ব এ দ্রব্যঃ 

দিবৃব -এ দিব্য  অজ্জ এ অগ্; অপ-প -অল্প; কপ -খ কল্প; 

সুত্ত এ সুত্র ; পেস্থুন -এ পৈশুস্য । 
উম্মবর্ণ-সম্পূক্ত স্বুস্তু বর্ণ উম্ম বর্ণের €লাপ 

হয় এবং অবশিষ্ট অনাদি বর্ণের দ্বিত্ব ও মহাপ্রাণতা 
হয় ৪ কোট্ঠাগাৰ এ কোষ্ঠাগাব ; খপ এ ক্ষণ; অট্ঠ এ 
অষ্ট; জেট্ঠ এ জ্যেষ্ঠ; নথি এ নাস্তি ; পচ্ছিম এ পশ্চিম ; 

পুপফ এ পু্প। ফংদমাণ এ স্পন্দমমান। ফাস -এস্পর্শ। 
থোব এ স্তবক ॥ খমাঁসমণ -এ ক্ষমাশমণ। 

অনার্দি অবুভ্ভ ম্ন এ ভ্র, ভা বিকন্সে)৪ 

সুত্র ১” স্থুয় (বিকল্পে, সত); আঘ্থা ৯ আঘা ( বিকলে, 
অপ-পা, অস্তা )। সুয়গড় -এ সুত্রকৃত; স্যক্খংধ - শ্রুতস্বন্ধ ; 

বিবাগন্ুুয়ং এ বিপাকশ্রুতম। অভিন্নায়া এ অভিন্নাা 

[ অভিজ্ঞাতা ]। গায -এ গাত্র ৷ 

সন্গিঃ সংস্কৃতে সন্ধি-কবা শব্দ বা পদ উপযুক্ত 
ধ্বনিপবিবর্তনসহ অর্ধমাগধীতে বনুশঃ ব্যবহ্হত হইলেও 

[ দেবাণুগ্লিযা, সব্বালংকাবভূসিঞ অংগোবংগ -এ অঙ্গোপাঙ্গ, 
অগ্লা+উপলংভ - অগ্পোপালংভ ; ইত্যার্দি] ছুই-একটি প্রাকৃত 
বিধানে সন্ধিও দেখা যায়। | 

ব্বব-সন্ধিব অতি সাধাবণ নিষম এই যে সন্নিহিত স্বর- 

দ্ধয়েব একতবেব লোপ হয় £ তস্স+ এব - তস্দেব ; জেণ+ 

এবসজেণেব 7 তেণেব$ ইহ+এব-ইহেব; লদ্দধ পঞ্চ+ 
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ইংদিয়ে-লদ্ধ পংচিন্দিয়ে ; কাঅ+ উসপ্নং» কাউসগ্নং ; অদ্ধ + 

অট্ঠম » অদ্ধট্ঠম ; পুরিস +উত্তম  পুরিস্ুস্তম ; হখা 

[ এ হস্তা 4 উত্তবা - হথ,ত্ববা ; মাণ+উন্মীণ - মাণুম্মাণ। 

সদ্ধিজাত এঁ-কার ও ও-কার স্থানে যথাক্রমে “এ' এবং “ও; 

হয়ঃ তেণেব -এ তেনৈব £ তওয় -এ ততৌজস্। চাউলোদণে 

-ব তগুলৌদনম্। অহরোটঠা -এ অধবৌষ্ঠৌ ; উত্তরোট্ঠা 

-খউত্তবৌষ্ঠাঃ। 

স্বববর্ণ পবে থাঁকিলে অন্ুশ্বাব স্থানে “ম্ঃ হয়; সমাসেও 

,অনেক- ক্ষেত্রে “ম' কাবেব বা অনুত্যারেক আগম হয়; 
হট্ঠ-তুট$-চিন্তম্ আনন্দিয়া ; অন্নমন্নং। তীয়-পচ্চুপ পন্নমনাগ- 
য়াণং; মজ ঝংমন্থোণ। 

শব্দবূপ £ [ ছ্বিবচন নাহি ] 
অকারান্ড পুংলিজ' শব্দ $ প্রথমার একবচন-_ দমণে 

শশ্রমণ্ গোয়মে এব গৌতমঠ মহাবীরে "এ মহাবীরঃ। 

সন্বোধনে--দেবাণুপ.পিয়া, ভংতে «এ ভদ্স্ত । বহুবচনে --থেবা, 

আয়বিয়া, গণহরা। দ্বিতীয়াব একবচন--গোয়মং। বহু- 
বচন-_-সমণা, সমণে। তৃতীয়ার একবচন--সমণেণ (₹)1 

তৃতীয়াব বহুবচন- সমণেহি (২) -এ শ্রমণেভিঃ। চতুর্থী ও 
বষ্টীর একবচন-_সমণস্স, [ চতুর্থী বিভক্তিতে বিকল্লে “আয়- 
রিয়ায়? 11 বহুবচনে-_-সমণাঁণং )1 পঞ্চমীব একবচনে, 
সমণাঁও, সমণা ! বহুবচনে- সমণেহিংতো | সপ্তমীর একবচনে 
সমণংসিঃ সমণে | বহুবচনে-_সমণেস্থু। 

ইকারান্ড ও উকারাভ্ড পুংলিঙ্গ শব্দ £_অর্থমাগ- 
ধীতে অধিকাংশ শব্দই অকাঁবাস্ত ; ইকাবান্ত ও উকাবান্ত শব্দ 
অল্পই ব্যবহৃত হয়৷ সুণি, ববি, বিশস্ত, হবি প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ 
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পাঁওযা যায়। ইন্-ভাগান্ত কয়েকটি শব্দের সহিত ইকারাস্ত 
শব্দগুলিব বপ মিশিষা গ্রিয়াছে। যেনন £ সেট্ঠিণো, মুণিণো 

বিকল্লে সেট্ঠিস্স, মুণিস্স। 
প্রথমার একবচনে -ব্বী, বিণন্ু । বহুবচনে - মুণী, মুণিণো, 

সাহু, সান্ণো, সাহবো -এ সাধবঃ । 

ছিতীয়াব একবচনে _মুণিং, বিণভং। বনুবচনে - মুণিণো, 

মু্রী, সাহু, সাহুণো, সাহবো 1 | 
তৃতীষার একবচনে-_মুপিণা, সান্ণা। বহ্ুবচনে-_মুণিহিং 

সাহুহিং [ হি] চতুর্থী ও ষ্ঠীব একবচনে-_মুণিপা, যুণিস্স ;, 
সাহুণো, সাছুস্স 1 বহুবচনে-_সুধীণং সাহৃণং। 

পঞ্চমীব একবচনে- মুণিণো, যুণীও, সাহুণোঁ, সাইও | 
ৰহুবচনে - মুণীহিংতো । 
সপ্তমীব একবচনে--সুণিংসি, সাহুংসি। 

বহুবচনে-- মুণীন্তু, সাহুস্থু ৷ 

অকারান্ত, ইকারান্ড ও উকারান্ত ক্লীঘলিক্গ শব্দ 
সাধাবণতঃ পুংলিক্ষ শব্দেব স্ায়ই ইহাদেব বপ ; কেবল প্রথমা 
ও দ্বিতীয়ায় ভিন্ন বপ, খীবং, দহিং, মন্থং; জলাইং, জলাণি, 

দহীইং, দ্রহীণি, মহুণি মহুইং। 
জ্রীলিঙ্গ শব্দ স্ববাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ তৃতীষা, চতুর্থী, ষষ্ট 

ও জপ্তমীব একবচনে অভিন্ন-বপ হইয়া পড়িধাছে £ মালাএ, 

তিসলাএ, দেবাংদাঁএ। লচ্ছীএ, তংতীএ, ভগিণীএ। ৰহুএ। 
অন্ত বিভক্তিব একবচনে ঃ প্রথমায়--তিসলা, লঙচ্ছী, বহু। 
ঘিতীয়ায়-_দেবাণংদং, লচ্ছিং বহুং। পঞ্চমীতে--ভিসলাও। 

সপ্তমীতে- লচ্ছিংসি, েথুংসি পাঁওয়! যায়শ। বহুবচনে £ প্রথমা 
দ্বিতীয়া__ভগগিনীও, ভগিনী, মাঁলাও। মালা, বহ্ও, বহু। 
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তৃতীয়ায়-_মালাহিং, বহুহি, ভগিনীহি -হি। .চতুর্থী-বষঠী_ 
-শং ণ [ পুর্বস্বর দীর্ঘ]; -পঞ্চমী-__ -হিংতো | পূর্বন্ষব দীর্ঘ ]) 

সপ্তমী - সু পূর্বস্বর দীর্ঘ |) 
খ-কারান্ড সংস্কৃত শদ্ব্দর প্রাক্কত ব্ধপ' ৪ 

পিতা ৮ পিয়া ; পিতরঃ ৮ পিয়রো, পিতবম্ সি পিয়রং 

পিতরি ১” পিয়রি, পিতৃষু ৯ পিঈস্থ, পিউস্থ ঃ পিতৃভিঃ ৮ 
পিউহিং, পিঈীহিত হি; পিতৃণাম্৮* পিউণং, পিঈশং, -৭% 

গপিতৃণা | পিত্রা ] ৯ পিউণা ১ *পিতৃণঃ [ এ পিতুঃ] ৮ 
পিউণো, পিউফ্স [্*পিতৃত্য ]। পিউহিংতো, পিঈহিংতো। 

মাতা ৮” মায়া, মাতরঃ ৯ মায়বো) মাতবম্ ৮ মাঁয়বং। 

[ মাতৃ” মাঁউ ] £ মাউ-এ [-মাত্রে, মাতুঃ ] ; মাউণ! [-মাত্রা 
 মাতৃণা ]; মাএ [-এ মাতবি ]; মাউহিং মাইঈহিং মায়াহিং 
হি [ "এ মাতৃভিঃ ], মাউস, মাঈন্, [মাতৃযু]। মাউণং, 
মাঈপং [-এ মাতৃণাম্]। ভায়া ( - ভ্রাতা ), ভায়ব ভায়বো 
[এিভ্রাতবঃ 1) ভাউপো, ভাইস্স, ভায়রা, ভাবো, ভায়বে, 
ভাউণং, ভাউণং, ভাঈপং, - ; ভাউহিং, ভাইহিং। ধুয়া [ -এছুহিতা?, 
ধুরবং, ধুয়রাহিং। 

অন্য কচক্নকটি শব্দ ঃ 
বায়া [বাজ]; বাষং [ রাজানম্ ৮ ] বাষাণং; বায়া, 

[ বাঁজীনঃ ৮ ] বায়াণো, বাঁইণা, রন্না, বায়েণ, বন্নো, বায়স্স 
বাঈণং, বাঁঈহিং বাঈস্থু। 

আত্মা ৮ আয়া, অপপা, অভ্তাঃ আয়াপং, অপ্পাণং 

অন্তাণং £ অপ.পণো, অপপপা, আঘও, অভ্তএ। আত্মানঃ ৮ 

অপবপাণো ? আয়ান্থু। তেজসা ৮ তেয়সা। বচসা ৯ বয়স! 

তেয়েণং “এতেজসা, বয়েণ -ববচসা । তবেণ, তবসা -এ তপসা। 
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অবহা, অরহং অবহংতে £ ভগবং, ভগবংতে ? ভগবও, অবহও। 
ভগবংতস্স, অবহংতস্স্। ভগবংতেণং, ভগবয়! | 

সংখ্যা শত্দের ব্যবহান্র শ্বগ্রলার অভ্ভাব £ অম্হং 

স্থুমিণসখেন্থ বায়ালীসং সুমিণা [ অস্মাকং স্বপ্নশান্তরেযু দ্বাচত্বারিংশৎ 
স্বপ্রাঃ 1, তীসং মহাঁবুমিণা [ ত্রিংশৎ মহান্বগ্রাঃ ], বাবনতবিং সবব- 

সুমিণ! পন্নত্ত! [ দ্বাসপ্ততি সর্ব শবপ্লাঃ প্রজ্প্তাঃ 7 [ আমাদের স্বপ্ন 

শান্ত্রে ৪২টি স্বপ্ন, ৩০টি মহান্বগ্র ও ৭২টি সর্বন্বপ্ন ( অর্থাৎ 
সর্বসাকুল্যে ৭২টি স্বপ্ন) প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে ।] তীসাএ 
বাসসহস্সেন্থ [ ত্রিংশৎন্থ বধসহস্রেযু ] [ত্রিশ সহত্্র বৎসবে ] 
ছত্তীসং অজ্জিযাঁসাহস্পীও [. বট্ত্রিংশৎ আধিকা-সাহজ্িকাঃ ] 
[ ৩৬০০০ আর্ধা , অট্ঠসয় [ অষ্টাশতম্ ] [১০৮], চন্তাবি তীসে 

জোয়ণসএ [ চত্বাবি ত্রিংশদ যোজনশতম্] [ ৪৩* যোজন ]1। 
কোড়াকোড়ী [ ১০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০17 দস কোড়াকোড়ী 

[ ১০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০] পূর্ণ সংখ্যাব পবব্্তা সংখ্যাব 

সহিত অর্ধ, শব্দেব যোগ হয। দ্বি+অর্ধন্ৰ্য্ দিবড 
[৯ দেড়]; অর্ধ তৃতীয় ৮ * অডডতইয় ১” অভাইজ্জ ৯ 
[ আড়াই, আড়াই ]; অর্ধ চতুর্থ» অদ্ধ,ট্ঠ [ প্রাচীন বাঙ্গালা 
আহুট, আউট ] ইত্যাদি । দিবড্ঢ [১॥] আঢাইঙ্জ [ ২॥]) 
অদৃধুট্ঠ [ ৩॥ ]$ অদ্ধপংচম [ ৪॥ ]; অদ্ধহট্ঠ [ ৫॥]$ অদ্ধসভ্তম 
[ ৬] অদ্ধট্ঠম [ ৭ ] ; অদ্ধনবম [৮1] | সইং [ -এসকৃৎ ]। 
হুখুত্তো, ছুক্খুতো | -এ দ্িকৃত্বঃ ], দোচ্চং। তিখুত্তো, তিকৃ- 
খুভ্তো, তচ্চং। জত্তখুভো, তিসভখুভো [ত্রিসপ্তকুত্ধঃ ]। 
অগেগনয়সহস্সখুতো । অণংতথুতো। 

সর্বনাম শব্দ £ পুরুষবাচক £ 
উতভমপ্পুরুষ ৪ অহ হং। অম্হে, বয়ং।| ম্ মমং। 
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অম্হে, ণে। মএ। অম্হেহি। মম, মে, মমং। অম্হং ণো। 
মমাহিংতো | মমংপি, মঈ । অম্হে্থু। 

মধ্যমগুক্রষ £ তুম তং। তুম্হে, তৃৰভে | তুমং। তুম্হে, 

তুৰ্ভে, ভে। তুমে। তুৰভেহিং। তব, তে, তুৰভ। তুৰভং, 

তুম্হং, ভে, বো। তুমংসি, তঈ। তুৰ.ভেম্ু। 

প্রথম পুকুস্ষ ৪ একবচনে £ সে, সো [ক্লীবলিঙ্গে তত 
স্্রীলিঙ্গে সা ]। তং। তেণং [স্্রীলিজে তীঞ তাএ ]1 তস্স, 
সে [স্ত্রী তীসে] ৷ তাও । তংসি, তংমি [স্ত্রী তীসে]। বহুবচনে £ 

তে [ব্লীবলিঙ্গে তাই তাণি ; স্ত্রীলিঙ্গে তাও ]। তেহিং [ স্ত্রী 
তাহিং]1 তেসিং [জী তাসিং ]1 তেন | ভ্ত্রীণতাস্থ ]1 

এসে, এসো [ ব্লীব এয়ৎ, স্ত্রী" এসা ]1 এয়ং। এএণং | স্ত্রীণ 
এয়াএ]। এয়স্সন্ত্রীণ এয়াএ] । এয়ংসি; এক্সংমি [ স্ত্রীঃ এয়াএ ]1 
এএ [ ক্রীবলিঙ্গে এয়াইং, স্ত্রী” এয়াও ]। এএহিং [স্ত্রী 
এয়াহিং ]1 এএসিং [স্ত্রীণ এয়াসিং ]| সমাসে£ এয়ারূবে 
[ এতদ্বপঃ ]। 

অয ইমে [ব্রীবলিঙ্গে ইমং ইদং। ভ্রীলিক্গে ইয়ং, ইম! ]1 
ঘিতীয়ায় ইমং। তৃতীয়ায় ইমেণং, ইমিপা [স্ত্রীণ ইমাএ] । 
চতুর্থী ও ষন্ঠীতে অস্স, ইমস্স [ স্ত্রী ইমীসে, ইমাএ]1 €মী 
ইমাও। ৭মী ইমংসি, ইমংমি, অস্সিং | স্্ীঃ ইমীসে, ইমাঁএ ]॥ 
বহুবচন £ ইমে [র্রীবলিঙ্গে ইমাইং। স্ত্রীলিঙ্গে ইমাও]। ইমেহিং 
ইমাহিং]। ইমেসিং [ভ্ত্রীণ ইমাসিং]। ইমেস্থ [ভ্রীৎ 
ইমান্ু]॥ 

কে রীবলিঙগে কং। সনি কা] কিং। কেপ [ীকাএা। 
ক্স | কীসে]। কাঁও। কংসি, কস্সিং, কংমি [ত্রাণ কীসে] ॥ 
টি রহ স্্রীলিঙ্গে কাও]। কেহ 

085০ 
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কেসিং [ স্ত্রী? কাসিং]। কেহিংতে! স্ত্রী কৃহিধতো ] রি 

 স্ত্ীণ কান্থ ]॥ 
জে--কে" শবের হ্যা । 

ভন্ন [অন্য ] অবব, ইয়ৰ, এগ [কেহ কেহ ]% করব 

পব, সব্ব প্রভৃতি শব্দেব কপ “কে' শব্দের হ্যায়! 

কিংচি, কিংপি [ এ কিংচিও, কিমপি 1২-অব্যয়। 

ভ্িঝ্লাপদ [ কাল, বচন ও পুকব ভেদে ভিন্ন বপ 1ঃ 

বর্ভমান কাল একবচন £ প্রথম পুরুষ £ কবেই; জাণই, 

গচ্ছই, জিণই, পানেই, পাঁসই | অথি। মধ্যমপুরুষ £ কবেসি, 
গচ্ছসি, পাঁসসি। অসি, সি। উত্তমপুরুষ £ রহিত 

পাসামি । অংসি, মি ॥ 

বহুবচন £ কবেংতি, জাণংতি, পাসংতি, গচ্ছংতি। রন 

করেহ, গচ্ছহ, পাঁসহ ! থ | কবেমো, গচ্ছামো, পাসেমো ! মো ॥ 

অভীভকাল প্রথম পুরুব £ একবচন £ কবেখা, কবিখা, 
পাঁসিথা, হোখ! । 

বহুবচন £ কবিংস্থ, পাসিংনু, গচ্ছিংস্থ ৷ ব্যাসী [ “বলিল' 7, 

অকাসী [করিল' 1।, 

ভবিশ্ত-কাঁল ৪ একবচন £ প্রথমপুরুষ £ কবিস্সই, 
গচ্ছিস্সই, পাসিস্সই, পাসিহিই, কাহিই, কাহী। মধ্যমপুরুষ £ 
কবিসসপি, পাসিসসি, কাঁহিসি, পাঁসিহিসি। উত্তমপুরুষ £ 

কৃবিস-সামি, কাহিমি, পানিস-সামি, পাসিভিমি ॥ 

বহুবচন £ কবিস-সংতি, কাহিংতি, পাসিস.সংতি, পাবিভিংতি । 

কবিনজহ, কাহিহ, পাসিস.সহ, পাসিহিহ । কবিসসানো, 

কাহিমো, পাসিস.লামো, পাসিভিনো ॥ বোচ্ছং, সোচ্ছং, কবিসং 
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প্রভৃতি বিকল্পে পক্ষ্যামি” “শ্রোক্তামি” “কিরিস্যামি” স্থানে 

ব্যবহৃত হয়! 

অন্ুতন্ত। & একবচন £ প্রথমপুরুষ £ করেউ, অথ পাঁসউ, 

গচ্ছউ। মধ্যমপুরুষ £ করেহি, পাঁস, পাসাহি, গচ্ছাহি, জিণাহি, 
করম, কহন্থু। [ উত্তমপুরুষ £ করোমি, পাসামি, প্রভৃতি বর্তমান 

কালেব রূপ ব্যবন্ৃত হয়।]॥ 
বহুবচন £ কবেংতু, পাসংতু, সম্ভ। কবেহ পাসহ, হোহ। 

[ উত্তমপুরুষে £ করেমো, পাঁসামো প্রভৃতি বর্তমানের রূপ ]1 

বিখিলিঙ.£ একবচন ঃ প্রথমপুরুষ ঃ পাসেজ্জা, করেজ্জা, 
পাসে, কবে, গচ্ছে, কুজ্জা, সিয়া। মধ্যমপুরুষ £ পাসেজ্জা, 
পাঁসেজ্জাসি, পাঁসেজ্জাহি। উত্তমপুরুষ £ পাসেজ্জা, পাসেজ্জামি 

বনছুবচনে ২ প্রথমপুরুষ £ পাসেজ্জা। মধ্যমপুরুষ £ 

পাসেজ্জাহ ৷ উত্তমপুরুষ £ পাসেজ্ভাম । 

নামধাভু ৪ উচ্চারেই, পাসবণেই, সন্ধাবেই [ এ উচ্চার, 
পাঁসবণ সন্ধ ]1 

ণিজজ্ভধাভুঃ ঠাই -- ঠাবেই* গাই -_ ণহাবেই, 
ণহাবেই ৷ কবেই--কবাবেই ; কপ্পই [ -খ কগ্তে ]--কগ্লাবেই। 
মবই- মাবেই, পড়ই-_পাঁড়েই। 

ভাবকর্সবাচ্চ্যর ক্রিন্ন। ৪ পুচ্ছই-_গুচ্ছিজ্জই ; কহই--. 
কহিজ্ষই$ স্ুণই-স্থুণিজ্জই। লবভই [শব লভ্যতে ], 
মুচ্চই [ -্বমুচ্যতে» ভুজ্জই [ -এভুজ্যতে 7 ভিজ্জই 
-ব ভিগ্ভতে ॥ দিজ্জই [ -খ দীয়তে ] নজ্জই [ -এ জ্ঞাযতে ], 
[ বৃচ্চই এ উচ্তে ], কবিজ্ঞই, কীবই [ এ ক্রিয়তে ]1 

নিষ্ঠাপ্রভ্যক্র ০্বোতগ ৪ হসিয় [ এ হসিত 7, পুচ্ছির 
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[ এ পুষ্ট 7, রকৃখিয় [ -বক্ষিত ]| গয় | গত], কড় 

[ শ্বকৃত , মুয়, মড় [ মৃত ]1 রক্ৃথিয়বংত' -এরক্ষিতবান্ 4 

হুসিয়বংত [ এহসিতবান্ ]। 

শভৃ১অংত ৪ পাসংত, চিট্ঠংত চরংত। কবিজ্ঞংত, 
দিজ্জংত । 

শাঁনচ৬ মাণ ৪ পাসমাণ, চিট্ঠমাঁণ, চবমাণ। কবিজ্ঞমাণ, 
দিজ্জমাণ। 

অসমাপ্ত কর্মপ্রবাহে লিগ্ততা বুঝাইতে সমাণ [-লী] 
যোগ হয় £ ওহীবমাণী সমাণী ; অবভপুন্নাএ সমাণে। 

ঈক্প, পিজ্জ, ভব্য ৯৮ অন্ব & বংদণিজ্ঞ, জাণিয়বব। 

কাষবব।. -এ কর্তব্য ], পেজ্জ [ এ পেয় ]1 

অসমাপিক] ক্রিক ৪ 

শত [ এইত্বা, ঘ]ঃ কবিত্তা [ এ কৃত্বা ], গচ্ছিত্তা, 
পাসিত্বা। 

-ইভ্ডাণং £ পাসিত্তাণং [ দেখিয়৷ ], চইতাণং [ছাড়িযা] । 

-উপং 2 দাঁউণং [ দিয়! ], বংধিউণং [ বাঁধিয়া ], নাউণং 

[ জানিয়া ], কাডিণং [ করিয়া ]1 

ইত্তঃ জাণিভ্তু[ জানিযা ], বংধিত্ত[ বাঁধিয়া ]1 

উট ঃ কট্টুকৃদ্ধা ], সাহট্টু [ সংভর্য, সংভূভু,] 1 
চা কিচ্চা [ কৃত্ধা 1 চিচ্চা [ ত্যক্ত। 1, নচ্চা | জ্ঞাত্বা 1, 

সোচ্চা [ শ্রদ্ধা ]। 

স্বম[ সংস্কৃত] নিশম্য ৮ নিসন্ম, অভিগম্য ৮ অভিগন্ম 

পবিন্নায় -এএ পবিজ্ঞাষ, সমাদায় -খ সমাদায়। 
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উদ্দস্টবাচক অসমাপিকা ভরি ৪ 

-ইতএ £ করিত্তএ [কতৃরম্। কর্তবৈ। ] ' গচ্ছিত্তএ 

[গন্তবৈ ]1 

উৎ, ইভ এ তুম্] £ কাঁউং [ এ কতুর্ম্], গিণ.হিউং, 
দাউং। 

সমাস £ 

ছুন্্ব ঃ$ গামনয়বেস্থ [ গামেসু য় নয়রেন্থু য় ]£ অন্নপাণং, 

ভত্তপাণং অল্মাপিয়রো 

ছ্বিগু ঃ ছুপপয় [ছিপ], চউপপয় | চতুষ্পদ 7 
বে-ইন্দিয়, পঞ্চিংদিয়। 

অব্যস্নীভাব £ অনুগুণং অণুগংগণ অণুপুবিবং অজ.ঝথিএ। 

ভঙ্গুর ₹ গিহগএ [ গিহং গএ | জাই-অংধে [ জাইএ 

অংধে 7 রুক্থপড়িএ [ রুকুখাও পড়িএ 1 গাণকুসলে [ গাণংসি 
কুস্লে 7, রায়কুমারে [ রন্নো কুমারে 11 

কর্মধারক্স £ নীলুপপলং [ নীলং উপ.পলং 7, সেয়রত্তে 
[ সেএ রন্তে, শ্বেতবক্তে ]। ও 

বন্ুত্রীহ্ি £ জিয়কোহে [ জিএ কোহে জেপং ], সয়ছুবারে 
[ সয়ং ছুবারাহিং জস্স ]। 

তদ্ধিভ প্রত্যয় £ স্তীপ্রত্যয় £ দারয়-_দারিয়া, ভূংজমাণী, 
পচমী। 

ভাব প্রত্যয় ৪ আয়বিয়ন্তণং, তকৃকবর্তণং ৷ 
বিশেষণ প্রত্যয় ঃ বাহিরিল্ল, গামিল্ল, গুণবংত, বিজ্জামংত। , 





ভূমিকা 
১। কল্পস্ত্রকার ভদ্রবাছু 

২। তীর্থৎকবগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

৩। তীর্থকব শিস্ত গৌতম ও নুধর্মা 
৪। ন্ুধর্মার পরবর্তী কয়েকজন বিখ্যাত ধর্মাধিনায়ক 
৫। করন্ত্র 
৬। মহাবীর স্বামী 

ক। শুভন্বপ্ন দর্শন 

থ। জন্মোৎসব ও বাল্যজীবন 
গ। বিবাহ 

ঘ। সন্ন্যাস গ্রহণ 
ঙ। তপস্তা বা সাধনা 

চ। ধর্মপ্রচার ও নির্বাণ 





কল্প-স্ুত্রকার 

ভগ্রবান্ছু 

অভ্রতেদী বিন্ধ্যপর্ধত অতিক্রম করিয়া! অগন্ত্য খবি সদল- 

বলে দলাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন-পূর্বক তাঁমিল-ভাষী ত্রাঁবিডি- 

গণের শিক্ষা-দীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন,-_এ-কথা এখন 

সর্বজন-বিদ্িত এ্তিহাঁসিক সত্য। কিন্ত এই সত্য পূর্বকালে 

আর্ধীবর্তবাদী আর্ধগণের জানা ছিল না। অগস্ত্য খবির 

বিষয়ে পুরাণকারেরা নানা-রূপ অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য গল্পেব 

সুষ্টি কবিয়াছিলেন। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, আর্ধাবর্ত 

ও দাক্িণাত্যের মাঝখানে টড়াইয়া আকাশে মুখ! তুলিয়া 

বিস্তৃত বি্ধ্য পর্বতমাল! ভাবতবর্ষের এই ছুই অংশের মধ্যে 
এমন একটা ব্যবধান স্থষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল যে, এক অংশের 
লোকে অন্ত অংশের লোকের কোনও খবর পাইত না। ফলে; 

কল্পনাব আশ্রয়ে নানা-রূপ প্রবাদ ও গন্প-গুজবের উদ্ভব 

হইত। আধুনিক যুগে ভারতের সর্বত্র রেলপথের প্রতিষ্ঠা 
হওয়ায় উত্তর-ভাবত ও দক্দিণ-ভারতের ব্যবধান কাটিয়া গিয়াছে । 

এখন হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যস্ত যাতায়াত হিতে 

লোকে কোনও কষ্ট হয় না। তাছাড়া, দৈনিক সংবাদপত্রের 

বিলম্ব হয় না। কিন্ত তথাপি বিস্ব্যালকৃত ব্যবধানের ফলে 

রহিয়াছে, সে-বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে আধুনিক- 
বুখেও অশান্ুরপ আলোকপাত হইতেছে না। তাঁমিল 

সাহিত্যে আলোচনা হইতে আমরা যেমন অগ্স্ত্য খা 



৬০/০ 

ও আর্যসভ্যতা-গ্রহণেব কথা জানিতে পাবিয়াছি, কন্ড়- 
[ :87187599 ] সাহিত্যেব আলোচনা কবিয়া আমবা সেইরূপ 

আঁব-একজন আর্বাবর্তবাসী খাষিব কন্পড়-দেশে উপনিবেশ- 

স্থাপনের কথা জানিতে পাবি। হিন্কু পুবাঁণে দাক্ষিণাত্য- 

প্রবাসী অগন্ত্য খধিব বিবয়ে যেমন নানা অলীক গল্প কল্পনা 
বলে উত্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত 'বিববণ আর্ধাবর্ত- 
বাসীর জ্ঞান-গোচর হয় নাই,__কন্নড়-দেশপ্রবাসী এই খষিটির 
বিষষেও আর্যাবর্তবাসী একাল যাবৎ কিছুই জানে না। ইতিহাস 
লইয়া ধাহাবা আলোচনা করিতেছেন, সেই-সব বিশ্ববিশ্র্ত 
পণ্ডিতগণও এই খধিব বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া উত্তব- 
ভাবতে প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ ও অপবিস্ফুট উপকবণ ও কিংবদস্তীব 
উপব নির্ভব কবিয়াছেন। এই ক্নড়- [ কর্ণাট] দেশ-প্রবাসী 
খষিটির নাম ভদ্রবাহু। ইনি শ্রমণ ভগবান্ বর্ধমান মহাবীর 
স্বামীব শিল্ত-পাবস্পর্ধে বষ্টস্থানীয় এবং সর্বশেষ চতুরর্শপূর্বা ও 
সকল-শ্রন্ত-জ্ঞানী [ 'অপচ্ছিম-সয়ল-ন্থুয়-নাঁণি' ] ছিলেন। 

কন্নড় সাহিত্য ও কননড়-দেশীষ প্রাচীন কিংবদস্তী হইতে 
আমবা জানিতে পাঁরি যে, অতি প্রাচীনকালে, খন পাটলীপুত্রে 
মৌর্ষ-নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত বাজ! ছিলেন, সেইকালে জৈন গণধর 
ভত্রবাহু অসংখ্য শিষ্য সঙ্গে লইয়া কন্নড়-দেশে গিয়া উপনিবেশ 
স্থাপন কবেন, এবং তথায় দেবতুল্য সম্মান লাভ করেন। 

কন্ড় দেশে সংস্কৃত ও কন্নড় ভাষায় যে বিবাটি সাহিত্য গড়িয়া 

উঠিযাছে তাহা! জৈন সাহিত্য । এই সাহিত্যেব গ্রন্থাবলী হইতে 
জানা যায়, যে, হুপতি চন্দ্রগুপ্ত ভদ্রবাহুর অস্তবঙ্গ শিষ্য ছিলেন, 

এবং পঞ্চাশ বসব বয়ঃক্রমকালে শ্রীস্ট-পুর্ব চতুর্থ শতকে তিনি 
গুরু ভর্রুবাহুব সহিত কনড় দেশে গিয়া নিগ্রপ্থ ধর্ম অবলম্বন 

করিয়া শেবজীবন বাপন কবিয়াছিলেন। সেদেশে *শ্রাবণ- 
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বেলগোলা” নামে যে পরত আছে, দেই পর্বতে চন্দ্রগুপ্ত জৈন- 

ধর্মানুমোদিত “সল্লেখনা” অর্থাৎ অনশন-ত্রত অবলম্বন করিয়! 

দ্নেহত্যাগ করিয়াছিলেন । এ শ্রাবণ বেলগোলা* পর্বতে বত্মান 

অসংখ্য জৈন মন্দির ও জৈন শিলালিপি অগ্ঠাপি সেখানকার জৈন 

অভ্যুদয়ের সাক্ষ্য দিতেছে । এ-সকল মন্দিরের মধ্যে সবপেক্ষা 

প্রাচীন মন্দির হুইল চন্দ্রগুপ্তের নামে প্রতিষ্ঠিত মন্দির । উক্ত 
শ্রীবণ-বেলগোলা পর্বতটি অগ্াবধি ধর্মপ্রাণ জৈনদিগের মহা" 
তীর্থস্থান । এখানে পাহাড় কাটিয়া ৫৭॥ ফুট উচ্চ একটি নগ্ন জৈন 
সাধুৰ প্রস্তর-মুর্ঠি ৯৮৬ শ্রীস্ট-অব্ে নির্মাণ করা হইয়াছে! এই 
জৈন সাধুটির নাম গ্োম্মট। ইনি আদি তীর্থংকব খষভ 
দ্বেবের পুত্র এবং ভার্তবর্ষের রাজ ভরতের ভ্রাতা বলিয়। সে- 

দেশে পরিচিত। সন্গ্যাসী হইবার পূর্বে ইহার নাম ছিল 
বাহুবলি। শ্রাবণ বেলগোলায় গোল্মট-মৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
পব কাবকল ও য়েনুব পরতে আর-ছুইটি গোম্মট-মৃতি উত্তর- 
কালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারকল পবর্তেব মুতিটি ৪১ ফুট 
উচ্চ এবং ১৪৩২ শ্রীস্ট-অব্দে প্রতিভিত। য়েনুর পর্বতেব মুভিটি 
৩৫ ফুট উচ্চ এবং ১৬০৪ খ্রীস্ট-অব্দে প্রতিষ্ঠিত। ন্মুদীর্ঘ 
কালেব জলবাষু ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহা কবিয়া দণ্ডায়মান 
এই মৃত্তিগুলি এবং তত্রত্য পর্বতগাত্রে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য 
মন্দিৰ ও শিলালিপি আজ-পর্বস্ত দর্শকগণের নিকট কর্ণাটি দেশে 
জৈন ধর্মের অভ্যুদয়-বার্তী এবং গণধর ভদ্রবাহুর মাহাত্ছ্য 

কশ্িমণ' [-ৈন সন্্যাপী ] শব্দের বিশেষণের বিক্কৃত উচ্চাবণে 
"শ্রাবপ” শব্ধ নিষ্পর হইয়াছে এবং জৈন নিগ্রগ্থদিগের আবাসস্থল 
ম্হীশুর বাজ্যেব এক প্রান্তে অবস্থিত এই ক্ষুত্র পাঁহাডটিব (শ্রাবণ 
বেলগোঁল! ) লামেব পুর্বে বিশেষণরূণে ব্যবহৃত হইয়্াছে। 
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ঘোষণা করিতেছে। শ্রীস্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত এই দেশের 
নানা-বংশীয় রাজগণ জৈন-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তালকাড 
প্রদেশের গল্গরাজগণ, মান্যখেট প্রদেশেব রাষ্ট্রকূট ও কলচুবীয় 
বাজগণ, মাছ্বাঁব- পাণ্ঠ বাজগণ সকলেই জৈন ছিলেন। 
কদম্ব ও চালুক্য-বংশীয় বাজাবা ব্রান্ণ্য-ধর্মাবলম্বী থাকিলেও 
জৈন-ধর্মেব প্রতি আস্থা-সম্পন্ন ছিলেন এবং অর্থ ও বৃতিদান- 

পূর্বক জৈন লেখকগণকে উৎসাহিত কবিতেন। কিন্তূ, পল্লব 
ও চোল রাঁজগণ জৈনধর্মেব বিরোধী ছিলেন। খ্রীস্টীয় সপ্তম 

শতাব্দীতে চীন-দেশীয় পর্যটক হিউএন্তসাঙ এই দেশে 
অসংখ্য জৈন ধর্মাবলম্বী নব-নারী দেখিয়া গিয়াছেন। এই- 
সকল প্রমাণ পর্যালোচনা কবিয়া দেখিলে নিঃদংশয় হওয়া যায় 

ষে, মৌর্য-্রপতি চন্দ্রগুপ্তের গুরু জৈন গণধর ভদ্রবাহু এই- 
দেশে সাফল্যের সহিত জৈনধর্ম প্রচাব করিয়াছিলেন, এবং সেই 
জৈনধর্ম দেড় হাজাব বৎসর ধবিয়া সে দেশে স্ুপ্রতিষিত ছিল। 
এখনও অনেক ধর্মপ্রাণ জৈন নিগ্রন্থ সে-দেশেব তীর্ঘগুলিতে 

গুহায় বাস কবিতেছেন। 

ভ্রমণ ভগবান্ মহাবীব স্বামী মগধ-দেশে জৈনধ্ম প্রচাব 
কবিয়াছিলেন, এবং মগধ-দেশস্থিত “পাবা নগবে পবিনির্বাণ 
লাভ কবিয়াছিলেন। চবিবশজন তীর্থংকবেব মধ্যে আঁবও 

কুড়ি জন মগধ দেশের নুুমেতশিখব [ আধুনিক পবেশনাথ 
পাহাড় ] নামক স্থানে পরিনির্কত হন। মৌর্য নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত 
-মগধদেশে পাটলীপুত্রে বাজা ছিলেন। মহাবীব স্বামীব শিশ্ক 
গণধবগণ ও ভদ্রবাহ্ছু মগধেব অধিবাসী ছিলেন। এমত 
অবস্থা পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিতে পাবে যে, ভদ্রবাহু 
স্বীয় জন্মস্থান মগধ-দেশ ত্যাগ কবিবা ছুর্লভ্ব্য বিশ্ধ্যাচল 
লঙ্ঘনপূর্বক দাদ্দিণাত্যে কর্ণাট-প্রদেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন 
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করিলেন কেন? এ-বিষয়ে একটি প্রাচীন কিংবদস্ভী আছে। 

মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে উত্তর-ভারতে তথা মগধ-দেশে 
ছাদশবর্ষ-ব্যাপী এক ভয়ানক ছুণ্ডিক্ষ সংঘটিত হইয়াছিল। কেহ 
কেহ বলেন, জ্যোতিরধিৎ ভদ্্রবাহু জ্যোতিষিক গণনা-দ্বারা পূর্ব 
হইতেই এই ভাবী ছুঃসময়ের কথ জানিতে পাবিয়াছিলেন এবং 
ছুভিক্ষ হইতে আপনার শিষ্যমগুলীকে রক্ষা কবিবার জন্য 
দক্ষিণাভিমুখে পর্যটন করিয়াছিলেন ; কারণ, দক্ষিণ-দেশে এই 
ছুভিক্ষের আক্রমণ হয় নাই। আবার কেহ কেহ তাহার 
জ্যোতিষিক গণনাব বিষয় আদৌ স্বীকার করেন না। তাঁহারা 
বলেন, ছুভিক্ষ আরম্ভ হইবার পর হুভিক্ষ-পীড়িত শিস্তমণ্ডলীকে 
লইয়া তিনি দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। বলা৷ বাহুল্য, 
তীহাঁব শিষ্যমণ্ডলীব সকলেই তাহাঁব সহিত দাক্ষিণাত্যে যাত্রা 
কবেন নাই। যে সকল জৈন নর-নারী ছুভিক্ষ-গ্রস্ত মগধদেশে 
থাকিয়া গেলেন, তাহাবা জৈন নিগ্রস্থদিগের জন্য নির্দিষ্ট আচার 
অঙ্ষুপ্ন রাখিতে পারেন নাই, _আচাঁর-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন । 

তাহাদের মধ্যে শ্বেত বস্ত্র ধারণের প্রথা প্রচলিত হইয়া 
গিয়াছিল। ফলে, উত্তবকালে জৈনদিগেব মধ্যে ছুইটি শাখার 
প্রবর্তন হয় ঃ [১] শ্বেতাম্বব ও [২] দিগম্বর। উত্তব ভাবতে 
ধাহারা রহিয়া গেলেন, তাহারা হইলেন শ্বেতাম্বব ; এবং 
ভত্রবাহুব সহিত ধাহারা দাক্ষিণাঁত্যে গমন করিলেন, তাঁহাবা 
হইলেন দিগন্বর | 

এই প্রসঙ্গে আলোচনা কবিয়া দেখা যাঁউক, ভদ্রবাহু 
জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন কিনা । “ভাদ্রবাহবী সংহিতা? 
শামে একখানি জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থ আছে। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থ 
অবলম্বন করিয়া অর্বাচীন শ্বেতাম্বরদিগেব মধ্যে একটি অদ্ভুত 
পৌরাণিক গল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। হারা বলেন, প্রতিষ্ঠান 
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[ গোদাবরী - তীবস্থিত পৈর্থানা ]-নগব-বাসী ভত্রবানছু ও 

ববাহমিহিব ছুই সহোঁদব ছিলেন। ভদ্রবাহুর গুরু যশোভদ্ 
তদীয় শিশ্ত সম্ভৃতবিজয় ও ভত্রবাহুকে আচার্য পদে প্রতিষিত 
করায় ববাহমিহিব জুদ্ধ হইয়া জৈনধর্ম ত্যাগ করেন। “বৃহৎ 
সংহিতা” নামক বিখ্যাত জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রন্থ বচনা কবিয়! 

ববাহমিহিব বিদর্ভ দেশে বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া নুপবিচিত 

ছিলেন। সেই দেশের অশিক্ষিত জনগণেব মনোহবণ কবিবাঁর 
জন্য তিনি প্রচাব করিলেন যে, সূর্যদেবের আহ্বানে তিনি 

[ ব্বাহমিহির ] দৌব বথে আবোহণ করিয়া সমগ্র ত্রন্মাণ্ড এবং 
সকল গ্রহ-নক্ষত্র দেখিয়া আসিয়াছেন। এই প্রচারকার্ষেব 

ফলে এঁ দেশের বাঁজ৷ বরাহমিহিবের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং 
তাহাব পবামর্শক্রমে উক্ত দেশে জৈনদিগকে বাজ্য হইতে 
বিতাড়িত করেন। জৈনদিগেব এই ছ্র্শা দেখিয়া ভদ্রবান্ু 
তাহাব অলৌকিক জ্যোতিষ শান্্রেব জ্ঞান দ্বাব! তর্ক যুদ্ধে 
তাহা সহোদব ববাহমিহিবকে পরাজিত কবেন। ক্ষোভে ও 

ক্রোধে ববাহমিহিব পঞ্চত্ব লাভ কবিযা একটি “ছুষটব্যস্তব' অর্থাৎ 
অনিষ্টকারী অপদেবতা পে আবিভূর্তি হইয়া জৈনদিগেব ঘবে , 
ঘবে নানাবিধ বোঁগেব বীজ ছড়াইয়া দেন। এই বিপদ হইতে 

জৈনদিগকে বক্ষা কবিবাঁব জন্য ভদ্রবাহ্ছ উপসর্গহব স্তোত্র বচন! 
কবিয়া পার্খদেবে স্তব কবেন। তাহাতে এই বিপদেব শাস্তি 
হয়। এই উপসর্গহর স্তোত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল £ 

“উবসগ্গহবং পাসং বংদামি কম্ম-ঘণ-মুক্ং 

বিসহব-বিস-নিন্নাপং মংগল-কল্লাণ-আবাসং || ১ 

বিসহব-ফুলিংগ-মংতং কংঠে ধাবেই জো সয়া মণুও। 
তস্নস গহ-বোগ-মাবী-ছুট্ঠ-জবা জংতি উপসামং ॥ ২॥ 
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চিট্ঠউ দূবে মংতো তুজ.ঝ পণাঁমো বি বহুফলো হোই । 
নর-তিরিএন্ু বি জীব! পাবংতি ন ছুক্খ-দোহগ্গং ॥ ৩ ॥ 

ভুহ সম্মত্তে লদ্ধে চিংতামণি-কপ্প-পায়বব.ভহিএ । 

পাবংতি অবিগ্ঘেণং জীবা অয়রামরং থাণং ॥ ৪ ॥ 

ইঅ সংখুও মহাঁয়স ভত্তি-ব.ভর-নিৰ ভরেণ হিঅএণ। 

তা দেব দেস্ু ৰোহিং ভবে ভবে পাঁস জিণচংদ ॥ ৫ ॥৮ 

[ উপসর্গহর পার্খ্দেবেব বন্দনা করি। কর্মঘনমুক্ত 
পার্খদেবের বন্দনা কবি। বিষধর-বিষ-নাঁশক পার্খদেবের বন্দনা 

করি। মঙ্গল ও কল্যাণেব আবাস-ভূত পার্থদেবের বন্দনা 
কবি॥ ১॥ 

যে-সকল মানব সব্বদা তোমার এই বিষহর মন্ত্র ও স্ফুলিজ- 
[ অগ্নি ] -মন্ত্র কণ্ঠে ধাবণ করে, তাহাদের সেই মন্ত্রের প্রভাবে 
গ্রহ, বোগ, মারী ও ছুষ্ট জরা উপশম প্রাপ্ত হয় ॥ ২॥ 

মন্ত্রের কথা দুরে থাকুক, তোমাকে প্রণাম করিলেই বু 
ফল লাভ হয়। মনুষ্য, তির্যক - যোনি-সম্ভূত অপদেবতা ও 
অন্যান্ত জীবগণ [ তোমাকে প্রণাম কবিয়া ] হুথ ও দুর্ভাগ্য- 
গ্রস্ত হয় না ॥ ৩॥ 

চিন্তামণি ও কল্পপাদপ অপেক্ষা অধিক তোমাকে সম্যক্ 
অবগত হইলে জীবগণ বিনা বিশ্বে জরা-মরণ-ব্ভিত স্থান লাভ 
কবে॥।91 

হে মহাষশাঃ ! এইভাবে ভক্তি-ভর-নির্ভব হৃদয়ে ভোমার স্তব 
কবিতেছি। হে জিশচন্দ্র পার্শদেব, জন্মে জন্মে বোধি ( অর্গা 
বিশুদ্ধ জান ) দান কব ॥ ৫ ॥] 

এই পর্চ-স্তবকাঘক পার্খপ্োত্র বাহার বচনা, দেই ভদ্রবাহরও 
জয়গান করা হইয়াছে ₹ 
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“উবসগ্নহবং থু্তং 
কাউণং জেণ সংঘ-কল্লাণং 
করুণা-পরেণ বিহিঅং 

স ভন্দৰাহু গুরূ জয়উ ॥৮ 

[ধিনি করুণা-পববশ হইয়া উপসর্গহর স্তোত্র-বচনা ঘাব! 
স্ঘ-কল্যাণ সাধন করিষাছেন, সেই গুরু ভত্রবাহুর জয় হউক । ] 

এই সকল বিবরণ “কল্প-সুত্রকথানক, প্রভৃতি হইতে 
অধ্যাপক য়াকোবি সংগ্রহ কবিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডতিতগণ 

বলেন, “ভাত্রবাহবী সংহিতা” ববাহমিহছিবেব পরবর্তী যুগেব 
রচনা এবং এই গ্রন্থে ববাহমিহিবের বচনাব প্রভাব লক্ষিত হয়। 
আৰ ববাহমিহিব শ্রীষ্তীয় ষষ্ঠ শতকের লোক; অর্থাৎ ভদ্রবাহু 
অপেক্ষা নয়শত বৎসবের পববর্তী। হিন্দুদেব শাস্ত্রে বা প্রাচীন 
জৈন শাস্ত্রে ববাহমিহিবেব জৈন ধর্ম অবলম্বন কবাব বিষয়ে 
কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। ন্ুতবাং এই গ্রন্থ- [ ভাদ্রবাহবী 
সংহিতা ]- বচনাব কৃতিত্ব ভদ্রবাহুব উপব অপ্সিত করা যায় না। 
তাছাড়া আব একখানি আইনের বই 'ভদ্রবাহু সংহিতা'ও এই 
ভদ্রবাহুব নামে প্রচলিত আছে। কিন্ত এই গ্রন্থদ্ষ ভত্রবাহু 

অপেক্ষা অনেক অবর্টচীন। সুতরাং “ভাত্রবাহবী সংহিতা'ৰ 

প্রামাণ্যে ভন্দ্রবানহ্ুকে জ্যোতিরিৎ পণ্ডিত বল! যায় না। তবে 

সাধাবণভাবে বল! যাধ যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই জৈনগণ 

গ্রহনক্ষত্রাদি ও শকুন শান্্রে আলোচনা কবিতেন। সুতরাং 
ভদ্রবান্ু হয়তো জ্যোতির্ধিৎ ছিলেন । 

ভদ্রবাহু জ্যোতিবিৎ থাকুন আব না-ই থাকুন, এবং জ্যোতি- 
বিষ্ভাবলে মগধেব দারুণ ছুভিক্ষেব কথা পুর্ব হইতে অবগত 
হইযা থাকুন আব না-ই থাকুন, তিনি যে ছভিন্র-গীড়িত বা 
ছুভিক্ষ-ভীত অনুচব্বর্গকে সঙ্গে লইয়া দাঁঞ্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন, 
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সেবিষয়ে সংশয়ের কোনও কারণ নাই? প্রাচীন জৈন 

কিংবদভ্তী ও কন্নড সাহিতে/র কিংবদস্তী লইয়া এবিষয়ে আমর! 

নিঃসন্দেহ হইতে পারি। কিন্তু জৈনশান্ত্-বিশারদ অধ্যাপক 

য়াকোবি ভদ্রবাহুকে দাক্ষিণাত্যে না পাঠাইয়া নেপালে 

পাঠাইয়াছেন। কোন্ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া তিনি এরূপ 

বিববণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাঁব উল্লেখ তিনি করেন নাই । 

তিনি লিখিয়াছেন ভদ্রবাহু নেপালে যাওয়ার পর মগধে জৈন 

সঙ্ঘের কর্তা ছিলেন দ্ুলভদ্র স্থবির । কিন্তু স্থুলভদ্র জৈন 
আগমের বিষয় সম্পূর্ণ জানিতেন না বলিয়া ৪৯৯ জন জৈন 

সাধু সঙ্গে লইয়া নেপাঁলে ভদ্রবাহুব নিকট এ-দসকল বিষয় 

শিক্ষা করিতে গ্রিয়াছিলেন। কিন্তু ভদ্রবাহ্ু সে-কালে মহাপ্রাণ 

ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার অনবসর বশতঃ 

_ স্থুলভদ্র ও তদম্ুচরবর্গের উদ্দেশ্টা সম্পূর্ণ-রূপে সিদ্ধ হয় নাই। 
যাকোবির মতো কৃতবিদ্ভ পণ্ডিত যে বিনা-প্রমাণে কোনিও- 

কিছু লিখিয়া যাইবেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। হয়তো 
কোনও প্রমাণ তিনি পাইয়! থাকিবেন ; কিন্ত সে প্রমাণ 

বিশ্বাস - যোগ্য নহে। কারণ, ভদ্রবাছর দাক্ষিণাত্য - গমন 

যেমন জৈন কিংবদন্তী ও দাক্ষিণাত্যের কিংবদস্তভী হইতে 

নিঃদংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে, নেপাল-গমনের সে-রূপ কোনও 
প্রমাণ নাই। স্থুপবিচিত জৈন কিংবদস্তীও নাই, নেপালের 

প্রমাণও নাই। 

ভদ্রবান্ু দাক্ষিণাত্যে. চলিয়া যাওয়ার পর মগধে ভদ্দ্রবান্ছির 

মতো জৈন আগমে অভিজ্ঞ কেহ ছিলেন, না, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে 

পাবা যাঁয়। তখনকার দিনে মগধের জৈন-সভ্বের কর্তা স্ুলভ্র 

জৈন আগ্মসমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য পাটলীপুত্র নগবে জৈন 

সাধু ও স্থবিরগণের একটি সম্মিলন আহ্বান করেন। দ্বাদশ" 
€৩, ৪, 9৪-15 
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বর্ষ-্যান্ী ছুর্ভিক্ষেব অবদাঁনে এই সম্মিলনের অধিবেশন 
হুইযাছিল। যে-সকল ,্থবির সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলোন, 
ত্রহাবা জৈন আগমেব যেযে অংশ, আবৃতি কবিয়া বলিতে 

পাঁবিযাঁছিলেন, বিচাব-পৃর্ণকতাহাই গ্রহণ করিয়া পাঁটলীপুত্রেব 
অধিবেশনে একাদশ অঙ্গেব.উদ্ধাব কবা হয়৷ শ্রীবীবনিবণের 

ছুই-্াত বসব পবে মৌর্য নৃপতি চন্্রগুপ্তে বাজন্বকালে 
এই জৈন সঙ্বের অধিবেশন অন্ুঠিত হইয়[ছিল |. এই অধিবেশনে 

ভদ্রবাহু উপস্থিত, ছিলেন কি না, সে বিষয়ে, কোনও প্রমাণ 

পাঁওযা যায নাই। জন্তবতঃ ভিত্তি উপস্থিত ছিলেন না। 
কাৰণ, তাঁৎকালিক মগধেব জৈন সভেব ভদ্রবানথু অপেক্ষা 

স্থুলভদ্রেব সমাদব কিছু বেগ্গি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়॥ 

খবিমণ্ডল-সুত্রে ভত্রবাহুব প্রশুৎসায় একটি-মাত্র স্তবক. স্থান 
পাইয়াছে ; কিন্ত স্থলভদ্রেব নামে কুড়িটি স্তবক বচিত হইয়াছে । 

ভদ্রবাছুব বিষয়ে রচিত স্তবকটি এই-বাপ £ 

“দসকপপ্র-বববহাব] ৃ | 
.নিজ্জুঢা জেণ নবম-পুববাও। 

বংদামি ভৃদ্দবাহছং তম্ 
.  অপচ্ছিম-সয়ল-ন্ুয়-নাণি ॥” 

[ অপশ্চিম সকল-শ্রত-জ্ঞানী সেই ভদ্রবানুব বন্দনা করি, 
ধিনি নবম পূর্ব হইতে দশকল্প ও ব্যবহাব নির্ধাসিত কবিষাছেন 
অর্থাৎ ছঁকিয়! বাহিব কবিয়াছেন। ] াযোরারে 

এখানে প্রণিধান-যোগ্য কথা |এই যে, ভদ্রবাহু সবশেষ 

চতুর্দশপূর্বা হইলেও তহাকে “পশ্চিম 'সকল-শ্রত-ভ্ঞানী? ন! 
বলিয়া “অপশ্চিম সকলশ্রন্তজ্ঞানী' বলা হইয়াছে; অর্থাৎ , 

ভুলভদ্রও যে একজন চতুর্দশপূরবা ছিলেন, তাহাবই ইঙ্গিত দেওবা 
হুইয়্াছে। , কিন্তু, জৈনুশ্রুত বিষয়ে খুলভব্র ভদ্রবাহু অপেক্ষা 
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অনেক অল্প -জ্ঞানী ছিলেন। ভদ্রবাহুই সবশেষ স্থবিব, 

যিনি চতুর্রশ পূর্ব সমগ্র আবৃত্তি কবিতে পারিতেন। যাহা 

হউক, পাঁটলীপুত্রের অগ্িবেশনে স্থবিবগণের মুখে আবৃত্তি 

শুনিয়া জোড়াতাড়া দিয়া ১১খানি 'অঙ্গ-গ্রস্থ উদ্ধার কবা 

হইল। কিন্তু ষ্টিবাদ' নামক দ্বাদশ অঙ্গ চিরকালের জন্য 
লুপ্ত হইয়া গেল। এই অধুনা-লুপ্ত ঘাদশ অঙ্গে জৈনদিগের 
চতুর্দশ পূর্ব বা বিজ্ঞানের কথ! ছিল। 

কালক্রমে ভদ্রবাছব অন্ুুচরবর্গেৰ মধ্যে কেহ-কেহ দাক্ষিণাত্য 

হইতে মগধে গ্রত্যাব্তন কবিতে লাগিলেন। তাহারা আসিয়া! 

দ্বেখিলেন, মগধেব জৈন নিগ্রন্থ ও নিগ্রন্থীদ্দের মধ্যে জৈন 
আচার-ব্যবহার শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; জৈন নিগ্রন্থেরা 
মহাবীব স্বামীর নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলিতেছেন না । 
ইহা দেখিয়া তাহারা মগধবাসী শ্বেতান্ববদিগকে আচার-ভরষ্ট 

বলিয়া তাহাদেৰ সঙ্গে মিশিলেন না । ফলে, জৈন সম্প্রদায়ের 

মধ্যে শ্বেতান্বব ও দিগন্বব নামে দুই শাখাব উদ্ভব হইল ; এবং 
তাহাব! পবস্পব বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইলেন। 

ভদ্রবান্ছ সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যেই তাহাব শেষ-জীবন যাপন 
কবিয়াছিলেন এবং আজীবন দিগম্বর ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে 

কনড়-দেশের জৈন সাধুগণ সকলেই দিগম্বর ছিলেন'। উত্তর- 
কালে বৌদ্ধদিগের অন্থুকবণে তাহারা কাষায় বস্ত্র পরিধান- 

করিতেন; কিন্তু আহাব-গ্রহণকাঁলে সম্পূর্ণ নগ্ন হইতেন। 

আধুনিক-যুগে দেখা যায়, মারোয়াড় ও গুজরাট প্রদেশের 
জৈনগণ শ্বেতাম্বর ; এবং দক্ষিণ-দেশের গুহা ও গহববে অতি 
অল্প-সংখ্যক দিগন্বর সাধু দেখিতে পাওয়া ষায়। 

ভদ্্রবাু যদিও নিজে দিগন্বব-সম্প্রদায়-ভূক্ত ছিলেন, তথাপি 
স্বেতাম্বর ও দিগন্বর উভয় সম্প্রদায়ের €লোকেই তাঁহাকে সম” 
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ভাবে শ্রদ্ধা করিয়া আঁসিয়াছেন। ভদ্রবাছব নিবাণ-স্থানি 
বা নিবর্ণণের বিবরণ কিছু পাওয়া বায় না। কিন্ত পর্ব 
সম্প্রদায়েব সম্মতিক্রমে তাহার পবিনির্বণেব কাল নির্দিষ্ট 

আছে। শ্্রীবীব নিবর্ণণেব ১৭৭ বসব পবে ভীহার পরিনিবণণ 
হইয়াছিল । হেমচন্দ্রেব পরিশিষ্ট-পর্বে আছে £ 

“বীব-মোক্ষা্দ বর্ষ-শতে সপ্তত্যগ্রে গতে সতি। 

ভদ্রবাহুর্ অপি স্বামী যযৌ ন্বর্গং সমাধিনা |” 
[ মহাঁবীব স্বামীব মোক্ষলাঁভের ১৭০ বসব পরে ভঙ্দরবাহু 

স্বামীও সমাধি অবলম্বন পূর্বক ব্র্গগত হইয়াছেন । ] 
জৈনাচার্য হেমচন্দ্রেব মতে ৪৬৭ গ্রীস্টপূর্বাব্ধে মহাবীবেব 

পরিনিবাঁণ ঘটে । এবং তাহাব ১৫৫ বগুদর পবে চন্দ্রগুপ্তের 

রাজ্যাভিষেক সংঘটিত হয়। হেমচন্দ্রেব পরিশিষ্ট পবে'র অষ্টম 
দর্গের ৩৪১ সংখ্যক শ্লোকে চন্তরগ্প্তের বাজ্যাভিবেক-কাঁলের 
উল্লেখ আছে। বথা £ 

“এবং চ শ্রীমহাবীরে মুক্তে বর্ষশতে গতে। 
পর্ঘ-পর্চাশদধিকে চন্দ্র গুপ্তোহভবন্ নৃপঃ ॥” 

পৃতবাং, এই প্রমাণগুলি গিলাইয়া লইলে ভদ্দরবাহুব নিবর্ণণ- 
কাল ২৯৭ শ্রীস্টপুবরণধ্রে পড়ে! কন্নড়-দেশেব কিংবদন্তী 
অনুদাবে এ ২৯৭ শ্রীস্টপুর্বান্বই চন্দ্রগুপ্তের কন্নড়-রাঁজ্যে দেহ- 
ত্যাগেব কাল। স্ুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাজশিত্ 
চন্দ্রগ্প্তেব মৃত্যু দেখিয়া ভত্রবাহু বেশি-দ্িন জীবিত ছিলেন না। 

উভয়ে মৃত্যুকালের ব্যবধান ২1১ মাস মাত্র হইতে পারে । 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তব কালেব কোনও জৈন 

জ্যোতিবিৎ আত্মনাম গোপন করিয়া ভদ্রবাহুর নানে 'ভাদ্রবাঁহবী 
সংহিতা, প্রণরন করিরাছিলেন £ এবং আব্একজন জৈন অহিন- 
শান্তজ্ঞ পঞ্ডিত 'ভত্রবাহু নংহিভা' নামে একখানি আইনের বই 
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রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম ভত্রবান্থ ছিল কি-না, বলা 
যায় না। কিন্তু ভদ্রবান্ছ নামে যে আর একজন জৈন সাধু 
ছিলেন, তাহার 'প্রমাণ পাঁওয়া গিয়াছে । দ্রাবিড়-সভ্বের 

দিগম্বরদিগের পট্ীবলীতে কুন্দকুন্দ নামে একজন জৈন স্থবিরেব 
নাম পাওয়া যায়। ইনিত্রীস্টীয় প্রথম শতকের লোক, এবং 
অনেক জৈন গ্রন্থের প্রণেতা । ইনি ভদ্রবাছর শিষ্য বলিয়া 
আত্মপরিচয় দিয়াছেন । কিন্ত শীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ভদ্রবাহু 
্রীস্টীয় প্রথম শতকের কুন্দকুম্দ স্থবিবের গুরু হইতে পারেন 
না। সুতরাং, ভদ্রবাহ্ু নামে একাধিক জৈন দিগম্বর স্থবিরের 
অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাঁওয়া যাইতেছে। 

ভত্দরবান্ছ গৃহী ছিলেন না; দিগম্বর %* সন্যাদী ছিলেন 
সংসারেব সহিত যাহার কোনও সম্পর্ক ছিল না, তাহার জীবনের 

কাহিনী বেশি-কিছু থাকিতে পারে না। পুু্র-পৌত্রাদি তাহার 
ছিল না; গুরু-পারম্পর্ষে বা শিশ্য-পারম্পর্ষেই তাহার পরিচয়? 
তাহার বংশ-পরিচায়ক গোত্রটিও অদ্ভুত। 'প্রাচীন' গোত্রে 
উৎপন্ন বলিয়া তাহার পরিচয়; কিন্তু “প্রাচীন গোত্র' মানে কি? 
এ যেন অনার্দি, অন্ত; স্বয়ং শিবের গোত্র । তাহার জন্মকালের 
বিষয়ে আমর! কিছুই জানি না। জন্মস্থানের বিষয়েও আমবা 
কিছু জানি না। কেবল তাহার কর্মস্থান মগধ দেশেব রাজগৃহে 
এবং দাক্ষিণাত্যের শ্রাবণ বেলগোলা পাহাড়ে ছিল ইহাই 
জানিতে পাঁরি। মৌর্য রাঁজা যখন তীহার শিষ্য ছিলেন, তখন 
মগ্গধেব রাজধানী পাটলীপ্ুত্রেও তাহার যাতায়াত ছিল”_অঙ্মান 
কৰা যায়। তাহার পুত্রকল্প অভিন্নাত্ম! চাবিজন থের শিষ্য 
ছিলেন, গোদাস, অগ্রিদত্ত, জনদত্ত ও সোমদত্ত। শিষ্যেরা 

গ্ষন্তবতঃ ভদ্রবাহুব কালে জৈনেব! দিগম্বব ও শ্রেতান্ব শাখাষ 
বিভক্ত হন নাই। 



৬৮৮০ 

কাশ্যপ-গোত্রীয় ছিলেন এবং গোদাঁস হইতে “গোঁদাঁস” গণ উদ্ভূত 
হইয়াছিল। এই সকল কথা আমব! কল্পসৃত্রেব স্থবিবাবলী 
হইতেই'জানিতে পাবি। শ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকে বত্রনন্দী নামে 
একজন জৈন সাধু “ভদ্রবাহু চবিত' নামক যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, 
তাহা দেখিবাব সৌভাগ্য আমাব হয় নাই। গ্রন্থখানি 
প্রকাশিত হইলে হয়তো ভদ্রবাহুৰ বিষয়ে আবও অনেক কথা 
জানা যাইত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভদ্রবাহুৰ জীবনচবিত 
বিষয়ে আমবা যাহা জানিতে পাবি, তাহা এই £ তিনি মগধ 

দেশে “প্রীচীন” গোত্রীয় কোনও অজ্ঞাত কুলে শরষ্ট-পূর্ব চতুর্থ 
শতকে জন্মগ্রহণ করেন; কিছুকাল বাজগৃহস্থিত জৈন-সজ্ঘেব 
কর্তৃত্ব কবিযাছিলেন ; সম্ভবতঃ মৌর্য বৃপতি চন্দ্রগুপ্তকে জৈন ধর্মে 
দীক্ষিত কবিযাছিলেন ; সদল-বলে দাক্ষিণাত্যে শ্রাবণ বেলগোলা 
পাহাড়ে গিয়া জৈনধর্ম প্রচাব কবিয়াছিলেন; এবং ২৯৭ খ্রীষ্ট 
পূরবান্দে সমাধি অবলম্বন পূর্বক ইহলোক ত্যাগ কবিয়াছিলেন। 

, এখন প্রশ্ন উঠিতে পাবে, ভদ্রবাহু কি নিজে কোনও, গ্রন্থ 
বচন! কবিয়াছিলেন ? ভদ্রবাহুর কালে ভাবতবর্ষে কি লিপিবিদ্কা 

প্রবতিত ও প্রচাবিত হইযাঁছিল? ভাবতীয লিপিব [ব্রাহ্ম , 
ও খবোষ্ঠী লিপিব ] প্রাচীন পৰিচয় আমব! পাই অশোকের 
শিলালিপি ও স্তম্তলিপিগুলিতে । অশোকেব সমযেব ছুই-একশত 
বৎসব পূর্বে উৎকীর্ণ ত্রাহ্মী লিপিবও আবিষ্ষাব হইয়াছে। 
কিন্তু ব্রাহ্মী লিপিব পূর্ববর্তী কোনও ন্ুপ্রচলিত লিপিব সংবাদ 
এ-পর্যস্ত পাওয়া বাষ নাই । ভাবতবর্ষেৰ বিভিন্ন প্রদেশ ও বিশাল 

ভাঁবতেব নানা অংশে আধুনিক যুগে যে-সকল লিপি প্রচলিত 
আছে সে সমন্তই ব্রান্মী বা খবোষ্ঠী লিপিব পবিধিতি। স্ৃতবাং 
মনে করা যাইতে পাবে যে, ভদ্রবাছব কালেও কোনও-প্রকাৰ 

লিপি এ দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে লিপি যে'জনসাধাবণেব 
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মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং আধুনিক-যুগের মতো বহুলভাবে 
ব্যবহৃত হইত, তাহা মনে করা যায় না। ত্রান্মী লিপির 
অক্ষ্বগুলি পর্যবেক্ষণ কবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এগুলি 
বহুকাল হইতে দেশে বন্ু-গ্রচলিত ছিল না। প্রত্যেকটি অক্ষর 
পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিখিত হইত। কোনও ছুইটি অক্ষর বেমালুম 

একসঙ্গে জুড়িয়া যায় নাই। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ব্রাহ্ম 
লিপির বহুল প্রচার না হইয়া থাঁকিলেও, . শিক্ষিত সমাজে 
যে এ লিপি প্রচলিত ছিল না, তাহা মনে করিবাব কোনও হেতু 
নাই। কিন্ত, ব্রাহ্মী লিপি শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সুপরিচিত 

ছিল_ ইহা ধরিয়া লইলেও মনে হয় না যে, তখনকাব দিনেও 
শিক্ষিত. ব্যক্তিগণ এখনকার মতো বসিয়া বসিয়া বই লিখিতেন 
বা বঙ্কিমচন্দ্র-শরতচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মতো অসংখ্য গ্রন্থ রচনা 
'করিয়া,কেহ যশশ্বী হইতে পারিয়াছিলেন। এখনকার দিনে ও 
তখনকাব দিনে একটা মন্ত বড়ো! প্রভেদ এই যে, তখনকার 
শিক্ষিতেরা স্মৃতিশক্তিব উপর অধিক নির্ভর করিতেন, লিপির 
উপব করিতেন না। তাহাদের স্মৃতিশক্তি এ-কালেব শিক্ষিত 
জনগণের ন্মরণশক্তি অপেক্ষা অনেক বেশি প্রথব ছিল। তাহারা 

একবাব যাহা শুনিতেন, তাহা আঁজীবন মনে রাখিতে পারিতেন। 

অধীত বিষয়-সমূহ ঘন ঘন আবৃত্তি কবিয়! কণ্ঠস্থ করিতেন । 
এইটিই প্রাচীন ভারতের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য । এই কথাটি মনে 
থাকিলে প্রাচীন বুগ্ের সাহিত্য-বিষয়ে আলোচনা-কালে আমাদের 

কথা-কাটাকাটি অনেক কমিয়া যাইবে । ভদ্রবাহুর নামে অনেক 
গ্রন্থ প্রচলিত আছে। জৈন' আঁগমগুলির তিন-চারিখানি ভদ্র- 
বান্ছব নামে প্রচলিত। ইতংপূর্বে বলা হইয়াছে যে, “ভাঁত্রবাহবী 
সংহিতা”, 'ও “ভদ্রবাছ সংহিতা” ভভ্রবাহ্ছর রচনা নহে। 

কিন্তু তাই বলিয়া জৈন আগম গ্রন্থগুলি ও কল্পন্ত্র যে 



ছে 

তাহার মুখ-নিঃস্থত নহে, সে কথা ভাবিবার পক্ষে কোনও 
অন্থুকুল ধুক্তি নাই। আমবা জৈন আগম-গ্র্থগুলি যে আকাবে 
পাইতেছি, তাহা অবশ্যই ভত্্রবাহুব কালেব নহে,_-বিভিন্ন কালের 
বিভিন্ন ছাপ তাহাব উপব পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার মৌলিক 
অংশগুলি যে ভদ্রবাহুব মুখ-নিঃস্যত, সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবাব 

কি কাবণ থাকিতে পাবে? সর্বধ্বংসী কালেব করাল-প্রভাবে 

জৈন আগমগুলিব অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছে এবং সেগুলির 
পুনরুদ্ধাবেব জন্য ধর্মপ্রাণ জৈনগণ কর্তৃক ছুইবাৰ জৈন 
সঙ্ঘের সম্মিলন আহত হইয়াছে ঃ একবাব স্থুলভদ্রেব 
কতৃতবে পাটলীপুত্র নগবে; এবং আব-একবাঁব ৯৮০ শ্রীবীব- 

নির্বাণাব্দে [ ৫১৩ শ্রীস্ট-অব্দে ] গুজবাট দেশে বল্পভী নগবে 

'দেবর্ধিগণী ক্ষমাশ্রমণেব কতৃত্বে। পাঁটলীপুত্রের সন্মিলনে 
সম্ভবতঃ ভদ্দ্রবান্থ উপস্থিত ছিলেন না, এবং বল্পভী সন্মিলনে 

তিনি নিশ্চই ছিলেন না। কিন্ত তথাপি তাহার নামে প্রচলিত 
অনেক আগমণ্র্রন্থ একাল পর্যন্ত অবিলুপ্ত আছে। কিন্তু 
এই সকল আগম-গ্রন্থেব গ্রন্থকার বা রচয়িতা তাহাকে বলা 
যায় না। শ্ত্রীমহাবীবেব মুখ-নিম্ত আগম-বাক্যাবলী গুরুর 
মুখে শুনিয়া ভদ্রবাহু সমস্তই কণ্ঠস্থ কবিয়াছিলেন ; এবং তাহাৰ 
মুখ হইতে শুনিয! তাহাব শিল্তেরা সে-গুলি কণ্ঠস্থ কবিয়া 
লইযাছিলেন, এবং কেহ-কেহ হয তে! লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। 

তাবপৰ শিল্ত-পাবম্পর্য-ত্রমে এ আগম-্্রহুগুলি পটিলীপুত্র 
ও বল্পভী নগবেব সম্মিলনে উপস্থিত হইযাছে এবং লিপিবদ্ধ 

হইয়া একাল পর্ধস্ত প্রচলিত আছে। কল্পনৃত্রের সাক্ষ্য হইতেই 
জানা যাইতেছে যে বীব নিবাঁণেব পব ৯৮০ সালে [ দসমস্ন য 

বাস্লয়দ্স অয়ং অসীইমে সঁংবচ্ছরে কালে গচ্ছই। ] দেবর্ধিগনী 
ক্ষমাশ্রমণেব অধিনায়কহে [ দেবিড.টি -খমাসমণে কাসব-গোতে 
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পণিবয়ামি। ] এই গ্রন্থ ও অন্তান্ত আগমগ্রন্থ সম্পাদিত ও 

লিখিত হইয়াছিল। ক্ষমাশ্রমণ দেবধর্ধিগণীই জৈন আগম-শান্ত্রে 
ব্যাস-দেব স্থানীয়। তারপর কালের প্রভাবে এই-সকল গ্রন্থ-মধ্যে 
যে কিছু-কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন সংঘটিত 
হইয়াছে, তাহা বিশ্বাম করিবার পক্ষে কোনও বাধা দেখি না। 

প্রান প্রবাদ ও কিন্বদস্তী অনুসারে জৈন আগমের ছেদ- 
গ্রন্থ-গুলির সঙ্গেই ভত্দ্রবাহুব বিশিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। দসা, 
কণ্প ও ব্যবহার গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়! ভদ্রবাহুরই নাম পাওয়া 
যায়। দসা (দশা) আয়ার-দসা ( আচাব-দশক ) বা 

দ্রসানুয়ক্খন্ধ ( দশশ্রুতক্বন্ধ ) গ্রন্থের প্রণেতা ভদ্রবাু। তিন- 

খানি কল্প-গ্রন্থের মধ্যে কেবল একখানি 'জীয়কপপ” € জিত- 

কল্প ) জিনভন্্র-বিরচিত, অপর ছুইখানি, বৃহৎ কল্প ও পঞ্চকল্প 
ভন্্রবাহুর বচন! । ব্যবহার-সু্র (তৃতীয় ছেদস্ুত্র ) ও ভদ্রবাহুরই 
রচন!। সুতরাং ছয়খানি ছেদগ্রস্থের মধ্যে তিনখানির রচয়িতা 
ভত্রবাহু। মৃলন্ত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে পিগুনিধুক্তি ও ওঘনিু্ক্তি 
ভদ্রবাহু-বিরচিত। সুতরাং আগম গ্রন্থগুলির মধ্যে ভদ্রবাহুব 
বিশিষ্ট দান আছে শ্বীকার করিতে হয় । ধর্মঘোষ-কৃত “ইপিমংডল' 
( খধিমণ্ডল ) স্তোত্রে দেখা যায় যে ভদ্রবাহু অনেকগুলি আগম 

গ্রন্থের নির্ষু্তি বা ব্যাখ্যা রচন। করিয়াছেন । 
ঝধিমগ্ডল স্ুত্রের ১৬৭ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, 

ভদ্রবাহু নবম পূর্ব হইতে দশটি কল্প ও তাহার সার-সংকলন 
কবিয়াছেন। আবার এঁ খাধিমণ্ডলনুত্রেব একটি বৃত্তিতে পাওয়া 
যায় £ 

প্রশবৈকালিকস্তাচাবাঙ্গ-স্ুত্রকৃতাক্ষয়োঃ ৷ 
উত্তরাধ্যয়ন-সূ্যপ্রজ্ঞপ্ত্যোঃ কলকস্ত চ ॥ 

0 5,925 
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« ২  ব্যবহাবর্ষিভাষিতাবশ্তকানাম্ ইত; ক্রমাঁৎ। 
দশাশ্রুতাখ্যস্বন্ধস্ নিরুক্তীব্ দশ সোইতনোৎ ॥ 
তথাইন্যাং ভগবাংস্চক্রে সংহিতাম্ ভাদ্রবাহবীম্॥” 

* 1 ভগবান্ ভদ্রবাহু দশবৈকালিক, আচাবাঙ্গ, সুত্রকৃতাল, 
উত্তরাধ্যয়ন, ৃূরধপ্রজ্ঞপ্তি, কলক, ব্যবহাব, খধিভাষিত, আবশ্যক 

. গ্রবং দশাশ্রুতস্ষদ্ধ নামক দশখানি গ্রন্থের নির্ধুক্তি বা ব্যাখ্যা 
প্রণয়ন করিয়াছেন। তাছাড়া তিনি 'ভাত্রবাহবী সংহিতা” 

লিখিয়াছেন। ] ৃ 

* অনেকে সন্দেহ কবেন যে, এক! ভন্রবাহ এতগুলি গ্রন্থের 
রচনা কেমন করিয়া কবিলেন? কিন্ত সে সন্দেহ অমূলক । 
কাবণ, তিনি তাহাব শিয্যদিগেব মধ্যে সকল আঁগমেবই বাচন 
কবিতেন, ব্যাখ্যাও কবিতেন। তাহাব শিশ্ত - প্রশিষ্যগণের 

কেহ-কেহ সেগুলি লিপিবদ্ধ কবিয়া বাখিয়াছিলেন, এবং 

কালক্রমে সেগুলি প্রকাশ কবিযাঁছিলেন। তবে আমবা নিঃদংশয়ে 

বলিতে পারি যে, পঞ্চম ছেদস্ুত্র “কপ্প' বা বৃহত্কল্প ভদ্রবাহুর 

নিকট হইতে জৈনসংঘে প্রচাবিত হইয়াছে এবং কল্পনূত্র 
গ্রন্থখানি তাহারই দিগম্বব সম্প্রদায়েব মধ্যে বিশেষ-বিশেষ উৎসব 

উপলক্ষ্যে পঠিত হইত! আচারাঙ্গ প্রভৃতি নানা গ্রন্থ হইতে 
দংকলনাদিব ঘ্বাবা এই গ্রন্থ বচিত হইয়াছিল, কিন্তু উত্তবকালে 
এই কল্পনুত্র গ্রন্থেও অনেক সংযোজন সংসাধিত হইয়াছে। দেবর্ধি 

ক্ষমাশ্রমণকে নমস্কাৰ জানাইয়া গ্রন্থ শেষ রুব! হইয়াছে । ইহা 
হুইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ৯৮০ বীবনিবণাব্দে [ ৫১৩ শ্ীস্ট- 
অন্দে] বল্লভীব জৈনসঙ্ঘ সন্মিলনেব অন্থুমোদনে কল্পসুত্র-গ্রন্থ 
পুস্তকে ন্যত্ত' তথা আগম-প্রবিষ্ট হইয়াছে । তাহার পূর্বকাল 
পর্স্ত ভদ্রবাহুর শিল্তুমণ্ডলীব কে কণ্ঠে ইহাব আবৃত্তি হইত । 



২ তীর্থংকরগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

ভীর্থংকর, ভীর্থকর £ তীর্থ শব্দেব অর্থ বৈতবণী 

[ এ বইতবণিআ -এ ব্যতিতবণিকা.]-তরণের পথ, অর্থাৎ 
জন্ম-জরা-মবণ-বূপ প্রবাহ-সমুদ্রের পাবে যাইবাব উপায়। 
জৈন তীর্থ চারিটি £ [১] নিগ্র্থ বা! অনাগারীদিগেব তীর্ঘ, 

[২] নিগ্রন্থী বা অনাগারিকাদিগের তীর্থ, [৩] শ্রাবক বা 
গৃহস্থদিগের তীর্থ” [৪] শ্রাবিকা বা গৃহবাসিনীদিগের তীর্ঘ। 
যিনি এই চতুর্ধিধ তীর্থের কর্তা, তিনি তীর্থংকর বা তীর্থকব ৷ 
চতুবিংশতি তীর্থকবের নাম ও বিববণ নিম্নে সংগৃহীত হইল । 

১। প্রথম, তীর্থকব হ্ষভদ্দেৰ £ সুষম-ছুঃদম যুগে 
ইনি প্রাছ্ভূ্তি হন। গর্ভাবস্থায় খষভদেবেব মাতা যে স্বপ্র- 
গুলি দেখিয়াছিলেন, তাহাব মধ্যে খাষভ বা বুষেব স্বপ্ন প্রথম 
দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম হয় খষভদেব। তাহাব 

অন্য নাম আদিনাথ । তীাহাব নামে বহু স্তোত্র ও গ্রন্থ 

সংবচিত হইয়াছে । তাহার শত পুত্রের মধ্যে ভবতেব 
নামানুসারে ভারতবর্ষে নামকরণ হইয়াছে। পিতার নাম 
নাভি, মাতার নাম মারুদেবী। খাষভদেব কোশল বা অযোধ্যাৰ 
বাজা ছিলেন। তাহার চিহ্ন ছিল বৃষ, বটবৃক্ষতলে তাহাব 

সিদ্ধিলাভ এবং কৈলাসশিখরে মহানির্বাণ লাভ হয় । 
২। দ্বিতীয় তীর্থকর অজিতভনাথ £ ইহাব পিতা 

জিতশত্র ও মাতা বিজয়া । ছুঃসম-নুবম যুগে অযোধ্যানগবে 
ইহাব প্রাছর্ভাব। ইনি জন্মগ্রহণ কবিবামাত্র ইহাব (পিতা 
সকল শক্র পবাভূত হয। এইজছ্য ইহাব নাম অজিতনাথ। 
মন্দিব ও সৃতিতে ইনি হস্তিলাগছন। সপ্তচ্ছদ্র বা ছাতিম 
[ সপ্তপর্ণ ৯ ছত্তিবগন ৮ ছাতিম ]-বৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ কবেন। 
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'স্থমেতশিখব বা পবেশনাথ পাহাড়ে ইনি পবিনির্বাণ লাভ 
করেন। . 

৩। তৃতীয় ঃ সংভবনাথ £ ইনি এবং ইহাব পববর্তী 
দকল তীর্থংকবই ছুঃসম-নুুষম যুগে আবিভূর্ত হুইয়াছিলেন। 
,ছুভিক্ষ ও মহাঁমাবীব প্রকোপ-কালে ইহার জন্ম হয় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ছুভিক্ষ ও মহামারীব অবসান ঘটে। এই শুভ 
,সংঘটনের জন্য তীহার নাম হয সংভব। ইহাঁব পিত৷ জিতাবি 
আবন্তীর বাঁজা ছিলেন। মাতাব নাম সেনা। শাললী 

তরুতলে ইহার সিদ্ধিলাভ হয়। অশ্ব ইহাব চিহ্ন । স্ুমেত- 
শিখব বা পবেশনাথ পাহাড়ে ইনি পবিনিবৃর্ত হন । 

৪1 অভিনন্দন ঃ ইনি কোঁশলদেশীয় বনিতানগবেব 

রাজা সম্থব ও বাণী সিদ্ধার্থাব পুত্র । ইনি জন্মগ্রহণ কবিবামাত্র 
্বর্গ হইতে দেববাজ ইন্দ্র ইহাকে অভিনন্দিত কবিবাঁব জন্য 
আসিয়াছিলেন বলিয়া ইহাব নাম হয় অভিনন্দন। সবল- 
বৃক্ষতলে ইনি সিদ্ধিলাঁভ কবেন। ইহাব চিহ্ন বানব। ন্ুুমেত- 
শিখর বা পবেশনাথ পাহাড়ে ইহা পবিনির্বাণ ঘটে। 

৫1 স্লুমভিনাথ £ ইনি কংকণপুবের বাজা মেঘবথ 
এবং বাণী সুমংগলাব পুত্র। ইনি গর্ভে থাকিবাঁব সময়ে ইহার 
মাতাঁব বুদ্ধি প্রথব হটযাঁছিল বলিয়া ইহার নাঁম হয ন্ুমতি। 
কথিত আছে যে পবলোকগত একজন ব্রাহ্মণেব ছুই পত়ীব 
মধ্যে একমাত্র পুত্রেব দখল লইয়! বিবাদ হয়। বাণী সুমংগলা 
তাহার,বিচাঁৰ কবিষা দেন। তিনি আদেশ কবেন ঃ ছেলেটিকে 
করাত দ্দিযা কাটিয়া সমান ভাগে ভাগ করিয়া ছু'জনকে 
দেওয়া হউক। ছেলেটিব প্রকৃত মাতা এ প্রস্তাবে ভয়ানক 
আপত্তি করায় তাহাকেই যথার্থ মাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত কবা 
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হয়। প্রিয়ংগু বৃক্ষতলে ইনি. সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার চিহ্ন 
চক্রবাক। ন্থুমেতশিখর ইহাব নির্বাণস্থান। 

৬। পল্পপ্রভ ঃ ইনি কৌশান্বীর রাজা শ্রীধর ও রাণী 
সুসীমার পুত্র। পুত্রের জন্মের পূর্বে রাণী পর্পুষ্পের শহ্যায় 
শয়ন করিতে এবং পদ্পপুষ্পের ভ্রাণ লইতে ভালবাসিতেন 
বলিয়৷ পুত্রের নাম হয় পদ্মপ্রভ ৷ ইহার চিহুও পদ্ম । প্রিয়ংগু- 
বৃক্ষতলে ইহাব পিদ্ধিলাভ হয়। সুমেতশিখবে নির্বাণ ! 

৭। 'স্ুপার্খ্বনাথ ঃ কাশীরাজ প্রতিষ্ঠ ও রাজ্জী পৃথৃসর 
পুত্র। রাণীব অঙ্গের ছুইপার্খ্ে ধবলরোগ ছিল। পুত্রের 
প্রসবমাত্রই ইনি রোগমুক্ত হইয়া সুপার্খী হন। সেইজন্য 
ইহাঁব পুত্রের নাম হয় ব্ুপার্খনাথ। শিরীষ-বৃক্ষতলে ইহার 
সিদ্ধিলাভ ঘটে। ইহার চিহ্ন ছিল স্বস্তিক। স্থমেতশিখর 
বা পরেশনাথ পাহাড়ে পরিনিবাণ। 

৮1 চন্দ্রপ্রভ £ চন্দ্রপুবীব রাজা মহাসেন ও রাণী 
লক্ষ্ণার পুত্র। রাজ্জী চন্দ্রের তরল রশ্রি দোহাদ-রূপে পান 
কবিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া ছেলের নাম হয় 
চন্দ্রপ্রভ। কথিত আছে যে সুনিগ্ধ জলে একটি থাঁল৷ 
পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে চন্তরবিষ্ব প্রতিফলিত হইলে দেই জল 
রাণীকে পান করিতে দেওয়া হয়। পুত্রের অঙ্গের বর্ণও 
চন্দ্রের স্ায় শুভ্র ও উজ্জল ছিল। নাগবৃক্ষতলে ইনি সিদ্ধি- 
লাভ করেন । চিহ্ন চ্দ্রকলা ৷ নির্বাণস্থান সুমেতশিখব । 

৯। স্লুবিধিনাথ [স্ুবুদ্ধিনাথ ] বা! পুজ্পদন্ড £ 
কাকেন্দ্রীপুবীব বাঁজা স্ুগ্রীৰ ও বাজ্জী রমাব পুত্র। জন্মের 
পূর্বে ইহার পিতাব কুটুম্বগণ কলহ-রত ছিলেন। ইহার জন্মের 
পর তাহাদের কলহের অবসান ঘটে। সেইজন্য ইহার নাম 
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সুবিধি। কুন্দবৎ শুভ্র দত্ত ছিল বলিয়া ইহার আব একটি 
নাম ছিল পুষ্পদস্ত। শালবৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ। ইহার চিহ্ন 
শ্রেতান্ববদ্দের মতে কুভ্তীব, ও কোনও কোনও দিগম্ববের মতে 
কর্কট। ,ভ্থমেত শিখরে পবিনির্বাণ। 

১০। ল্লীতিলনাথ £ ভদ্রিকাপুবীর [ ভিলসাব ] বাজা 
দৃঢ়বথ ও রাণী স্ুুনন্দাব পুত্র। কথিত আছে যে রাজার যে জবর 

বোগ আবোগ্য কবিতে বাজ্যেব চিকিৎসকগণ অসমর্থ হইয়াছিলেন, 
অন্তঃসত্বা রাণীব কবম্পর্শে তাহা শীতল হইয়া! যায়। এজন্য 
পুত্রের নাম হয় শীতলনাথ। প্রক্ষ বৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ। 
চিহ্ন £ শ্বেতাম্বরমতে শ্রীবংস ্বস্তিক £ কিন্তু দিগম্ববমতে 

কল্পতরু বা বটবৃক্ষ। সুমেত শিখবে পবিনির্বাণ। 

১১। ০শ্ররাংদসনাথ£ সিংহপুরীব বাঁজা বিষ্ুদেব ও 
বাণী বিষ্াব পুব্র। এই বাজার একটি ভৌতিক সিংহাসন 
ছিল। ভূতেব ভয়ে সে সিংহাসনে কেহ বসিতে পাঁরিত না। 
অন্তঃসত্বা বাণী নিবাপদে সেই সিংহাসনে উপবেশন কবিয়া- 
ছিলেন। এই অসম্ভাবিত অমংগল বিতাঁড়নেব শক্তি ছিল 
বলিযা প্ুত্রেব নাম হয শ্রেযাংদসনাথ। ভিন্দুকবৃক্ষ - তলে 
সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন £ গপ্ডাব। নির্বাণস্থান সমেত শিখব ৷ 

১২। বাস্ুপুজ্য£ চম্পাপুবীব ( ভাগলপুবের ) বাজা 
বন্ুপৃজ্য ও বাণী জযাব পুত্র। ইহাব জদ্মেব পূর্বে দেববাজ 
ইন্দ্র ও বন্ু এই তীর্থংকবেব পিতাব পুজা কবিতে আসিয়া- 
ছিলেন। সেইজন্য বাঁজাব নাম বস্পুজ্য ও পুত্রের নাম 
বাস্ুপুজ্য হয। পাঁটল-বৃক্ষতলে সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন ঃ মহিষ। 

চম্পাপুবীতে পবিনিবাণ । 
১৩। বিমলনাথ £ কাম্পিল্য দেশীয় বাজা কৃতবর্যা ও 
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রাজী শ্ামার পুত্র। গর্ভাবস্থায় রাজ্জীর জ্ঞানের বিমলতার 
জন্য পুত্রের নাম হয় বিমলনাথ ! অভিন্ন রূপ ও অভিন্ন 
আকারের ছুই নারী রাজঘ্বারে আসিয়া এক ব্যক্তিকে স্বামী 
বলিয়া দাবি করে। এ ব্যক্তির একটিই স্ত্রী ছিল। বিচাব 
করিবার জন্য রাজ্জী শ্টামা! এ বিচারপ্রার্থী পুরুষটিকে বাজ 
চত্ববের দূরবর্তী প্রান্তে দাড়াইতে বলেন। এ ব্যক্তি দুরে 
ধাড়াইলে তিনি এ ছুই নারীকে বলেন যে, যে এ ব্যক্তির 
প্রকৃত স্ত্রী হইবে সে দুর হইতেই উহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে । 
এ ছুই নারীব মধ্যে একটি ছিল রাক্ষসী, সে এঁ ব্যক্তির জ্ীর 
মৃত গ্রহণ করিয়া আসিম্াছিল। সে পঞ্াশহাত লম্বা হাত 
বাহির করিয়া পুকষটিকে স্পর্শ কবিয়া ফেলিল এবং তাহাতেই 
জানা গেল যে সে মানবী নয়, রাক্ষদী। জন্বু বৃক্ষতলে 
সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন বরাহ। স্মুমেত শিখরে পরিনির্বাণ। 

১৪। অনস্তনাথ ঃ কোশল বা অযোধ্যার রাঁজা সিংহসেন ও 

রাজী স্যশার পুত্র। অন্তঃসত্বা কালে রাজ্জী একটি অনন্ত মুক্তার 
মাল! দেখিয়াছিলেন, সেইজন্ত পুত্রের নাম অনন্ত । অশ্থখবৃক্ষমূলে 
ধ্যান দ্বারা সিদ্ধিলাভ। চিহ্ সজারু ! নির্বাণ সমেত শিখরে । 

' ১৫) ধর্মাথঃ রত্বপুরীর রাজা ভান ও রাজ্জী সুহ্বদয়ার 
পুত্র। পুত্রের জন্মের পর রাজা .ও রাণীর ধর্মকর্মে অত্যস্ত 
আগ্রহ জন্মে। এজন্য পুত্রের নাম ধর্মনাথ। দধিপর্ণবৃক্ষ মূলে 
সিদ্ধিলাভ। তিনি বজ্্রলাঞ্ছন। নির্বাণ সমেত শিখরে ৷ 

- ১৬। শাস্তিনাথ ১ হস্তিনাপুবীর রাজা বিশ্বসেন ও রাজ্জী 
'অবিবান্ি পুত্র। ইহার জন্মের পৰ হইতে দেশে - মহামারীৰ 
শাস্তি হয় বলিয়া ইহার নাম শাস্তিনাথ। নন্দিবৃক্ষমূলে 
সিদ্ধিলাভ। . চিহ্ন হরি।' নির্বাণ স্থমেত শিখবে । 



৭1০ 

১৭। কুম্থনাথ£ গজপুরী বা হস্তিনাপুবীর বাজা শিববাজ 
ও রাজী শ্রীদেবীব পুত্র। অন্তঃসত্বা বানী স্বপ্ণে বতুকুম্থ, 
দেখিয়াছিলেন, শিববাঁজেব শক্রবা! কুস্থ বা সংকুচিত হইয়াছিল 
এবং কুন্থ,নাঁথেব জীবকালে ভগৃতে “কুম্থ নামক অদৃশ্য জীব 

মানবের প্রত্যক্ষগোচৰ হয়। এই সকল কারণে তাঁহার 
নাম কুন্থ,নাথ। তিলকবুক্ষতলে সিদ্ধিলাভ, চিহ্ন ছাগ। 
নির্বাণ সুমেতশিখবে ৷ 

১৮। অরনাথ £ হস্তিনাপুরীর রাজা সুদর্শন ও বাজ্ঞী 

রত্বা দেবীর পুত্র । আত্রবৃক্ষ মূলে সিদ্ধি। চিহ্ নন্দাবর্ত 
স্বপ্তিক অথবা মণ্ম্য। নির্বাণ সুমেতশিখবে। 

১৯। "মল্লীনাথ ঃ মিথিলাব রাজা কুবেব ও রাড্জী 
প্রভাবতীর কন্যা । অশোক বৃক্ষমূলে সিদ্ধি। চিহ্ন কুস্ত। 
সুমেত শিখবে নির্বাণ । 

দিগম্বব-মতে জন্মান্তর-পরিগ্রহ না কবিয়া কোনও নাবী 
নির্বাণ লাভ কবিতে পারেন না । সেইজন্য দিগম্ববেবা মল্লীনাথের 
নারীত্ব ব্বীকাব করেন ন1। 

চতুর্থ অঙ্গ গ্রন্থ “নায়াধন্মকহা'র মিথিলাব বাঁজছ্ুহিতা* 
মলীব বিববণ ;আঁছে। রাজকন্যা মল্লীব অলোকসাধাবণ 
বপের কথা শুনিরা কুরু, প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ছয়জন বাজ- 

পুত্র তাহার পাণি-প্রার্থী হয়। মল্লীর পিতা মিথিলারাজ 
কুবের তাহাতে অসন্মতি প্রকাশ কবিলে তাহাঁব! ছর়জনে সমবেত 

হইয়া মিথিলা অববোধ করে| বুদ্ধিমতী মল্লী এই বিপদ্ হইতে 
পিতাকে উদ্ধাব কবিবাব জন্য পিতাঁকে বলেন, পরাজপুত্রদের 
প্রত্যেককেই কন্তা দান অঙ্গীকার করুন এবং তাহাদিগকে আহ্বান 

করিয়া গৃহে আনুন” “মনংপর্ধার' জ্ঞানবলে মল্লী বনু পূর্ব 
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হইতেই এই ভবিষ্যৎ ঘটনা অবগত ছিলেন এবং প্রতিকারের জন্য 

প্রস্তুত ছিলেন। তাহাব আদেশে পূর্ব হইতেই রাজ অস্তঃপুরে 
একটি “মোহনঘব* নিগিত হইয়াছিল। সেই গৃহে রাজকুমীরীৰ 
দেহের অন্ধুরূপ রূপসম্পন্ন একটি ধাতুনিগিত মৃতি ছিল। এ 
মু্তিব অভ্যন্তরভাগ ফাঁপা ছিল এবং উহাব শিরোদেশে একটি 
ছিদ্র ছিল। মল্লী প্রতিদিন এ ছিত্রপথে ভুক্তাবশেষ খাগ্বস্ত 
ঢালিয়! রাখিয়া উহার শিরোদেশের ছিদ্রটি পুম্পাচ্ছাদিত 
করিয়া রাখিতেন। এই মোহনঘরে এ ছয়জন রাজপুত্র 
উপস্থিত হইলে মল্লী তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া খাঁতু- 
মুভির শিরোদেশ হইতে পুষ্পাচ্ছাদ্ন অপন্যত করেন। তৎক্ষণাৎ 

এ বাতু-ুত্ির অভ্যন্তর হইতে বহুদিনেৰ বিকৃতিপ্রাপ্ত 
অন্নাদির উৎকট ছুর্গন্ধে রাজপুত্রগণকে এমন অভিভূত করিয়া 
ফেলে যে তাহারা গৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টা করে। তখন 
মন্লী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেনঃ “আমার এই 
ুৃশ্ত চ্মাবরণের মধ্যে যে বস্তু আছে তাহা এঁবপই উতকট 
ূ্ননবযুক্ত।” এইবপে বক্তৃতা করিবার পর তিনি বলেন 
ঘষে আমি বিবাহ কবিব না, জন্ম-জরা-মরণ-বন্ধন-ছেদনের অন্য 
অনাগাবিত্ব গ্রহণ করিব তাহার এই উপদেশে মুগ্ধ হইয়া 
রাজপুত্রগণ সকলেই অনাগারিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল । 

২০। সুনিস্ব্রত £ কুশাগ্রপুরী বা রাজগৃহেব রাজা 
সুমিত্র ও রাঁদী পদ্মাবতীর পুত্র? বাণী পদ্মাবতী সর্ববিধ 

জৈন ব্রত পালন করিয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের নাম 
স্ত্ুত। চস্পক বৃক্ষমূলে সিদ্ধি। চিহ্ন কচ্ছপ । নির্বাণ সুমেত 
শিখবে। 

সুনিস্ব্রত হরিবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ২২শ 
0. ১9৪56 
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তীর্থংকব নেমিনাথ এই কুলে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য 
তীর্থংকরগণ সকলেই ই্গদাকুবংশসম্ভব | 

২১। নমিনাথ £ মথুরাব বাঁজা1 বিজয় এবং রাজ্ৰী বিপ্রারর 
গুত্র। রাজা বিজয় শক্রগণের সহিত যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ হতাশ হইয়া 

পড়াঁয় জ্যোতিষাচার্ধগণ বলেন যে যদি বাজ্জী ছূর্গপ্রাচীবে 
উঠিয়া শক্রদিগের দিকে তাকাইতে পাবেন তবে শক্রবা নমিত 
হইয়া ভয়ে পলাইয়া যাইবে । কলে তাহাই ঘটিয়াছিল। এইজন্য 
তাহাব পুত্রেব নাম নমিনাথ। বিশ্ব বৃক্ষমূলে সিদ্ধিলাভ। চিহ্ন নীল 
পল্প বা! দিগন্ববমতে অশোক তরু । নির্বাণস্থান স্ুমেতশিখব ৷ 

২২। নেমিনাথঃ স্ুর্ধপুর বা সৌরিকপুরের হবিবংশোদ্ভূত 
বাজা সমুদ্রবিজয় ও বাজ্ৰী শিবাব পুত্র। অন্তঃসত্বা শিবা দেবী 
ব্বগ্ে অরিষ্ট-নেমি বা রত্র-চক্র দেখিয়াছিলেন বলিয়! পুত্রেব নাম 
আরষ্টনেমি বা সংক্ষেপে নেমি। কৃষ্ণ ও বলবামেব পিতা 
বন্থুদেব সমুদ্রবিজয়ের ভ্রাতা ছিলেন। মেখশুঙ্গমূলে সিদ্ধি- 
লাভ। চিহ্ন শঙ্খ । নির্বাণস্থান গির্নাব। 

কেশব [ কৃষ্ণ ] তাহাব খুল্পতাত-পুত্র বাজকুমার অবিষ্টনেমিব 
পত্ীরূপে বাজকন্তা বাঁজীমতীকে নির্বাচন কবেন। বাঁজকুমাঁৰ 
অবিষ্টনেমি মহাঁসমাবোহে বিবাহ করিতে যাঁন। কিন্ত পথে যাঁইতে 
যাইতে জানিতে পাঁরেন যে তাহাব বিবাহের ভোজে অসংখ্য প্রাণী 
হত্যা কবা হইবে। ইহা দেখিয়া তাহা মন ঘুরিয়৷ যাঁয় 
এবং তিনি সংসাব ত্যাগ কবিয়া অনাঁগাবী হন। এ সংবাদ 
পাইয়া বাজীমতী উচ্চৈঃহ্ববে কাঁদিয়া ফেলেন এবং পবে সংসাব 
ত্যাগ কবিয়া নিগ্রদ্থী হন। উউত্তবাধ্যয়ন' গ্রন্থে রথনেমি ও 

রাজীমতীর উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে '* রথনেমি ও রাজীমতীব 

এই শ্রদ্থেব অবতবপিকা ২০২০০ পৃষঠা জষ্ব্য। 



৭1৩/০ 

উপাখ্যান অবলম্বন কবিয়া সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বহু কাব্য 

রচিত হইয়াছে । অরিষ্টনেমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কক্পন্থত্রে 
আছে। 

২৩। পার্থনাঁথ ঃ কাশীর বাজা৷ অশ্বসেন ও রাঁজ্ঞী বামাব 

পুত্র । অস্তঃসত্ব। বামাদেবী যখন অন্ধকারে শয়ন করিয়াছিলেন 
তখন তাহার পার্খদেশে একটি কৃষ্*র্প আসিতেছিল দেখিয়া 

পুত্রের নাম পারব রাখেন। অশোক তরুতলে সিদ্ধি। চিহ্ন 

ফণাযুক্ত সর্প । নির্বাণ সুমেতশিখবে। 

পার্থনাথের সংক্ষিপ্ত বিববণ কল্পস্থত্রে আছে। এঁতিহাসিকেরা 
ইহাকে এঁতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া শ্বীকার কবিয়াছেন ৷ 
সম্ভবতঃ ইনিই জৈন ধর্মেৰ প্রবর্তক এবং মহাবীর ন্বামী তাহাব 
প্রচারক। পার্খনাথ ৩০ বসব সংসাবী থাকিবার পর 
অনাগীবী হন এবং সিদ্ধিলাভের পর ৭০ বসব ধর্ম প্রচাব 

কবিয়া শতবর্ষ বয়সে ৭৭ শ্রীস্ট পূর্বাব্দে নির্বাণলাভ করেন । 

রাজকুমার পার্থ কোশলরাজ প্রসেনজিতের কন্যা প্রভাবতীকে 
বিবাহ করেন। বাজ্যপবিচালনাকালে তিনি সাহস ও বীবত্বের 
জন্য খ্যাত ছিলেন এবং কলিঞ্গেব যবন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। 

না দেখিয়া আগুন জ্বালিয়া অজ্ঞাতসাবে কোনও অসাবধান 

্রাহ্মাণ-সন্যাসী একটি সর্পকে মারিয়া ফেলিতেছিলেন। কথিত 
আছে পার্থনাথ অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া আনিয়া এঁ ভয়- 
বিহ্বল সর্পটিকে বাঁচাইয়াছিলেন। তিনি যখন দিদ্ধিলাভের 
উদ্দেত্যে ৮৩ দিন ধরিয়া তপস্তা কবিতেছিলেন, তখন 

কমঠ নামে তাহাৰ এক শক্র ভাহার উপবে প্রবল বৃষ্টিপাত 
কবাইয়া দেয়। এ কমঠ পূর্ব জীবনে অসাবধান ব্রাঙ্গণ-সন্ন্যাসী 
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ছিল এবং তাহাঁবই কবল হইতে পার্শনাথ একটি মুমূ্যু সর্পকে 
বাঁচাইয়াছিলেন। সর্পটি এ জন্মে ধরণেন্দ্র নামক দেবতা! হইয়া- 
ছিলেন, তিনি সর্প-ফণাব ছাতা ধরিয়া! পার্খ্বনাথকে বৃষ্টি হইতে 
বক্ষা কবিয়াছিলেন। এজন্য পার্খবনাথের লাঞ্ছন একটি ফণাবিশিষ্ট 
সর্প। 

পার্খবনাথ প্রচাবিত চারিটি ব্রত ঃ অহিংদাব্রত, অসত্যত্যাগ 
ব্রত, আদত্তাদান ব্রত ও অপরিগ্রহ ব্রত। পার্খনাথের 

প্রচাবিত ধর্মকে চতুর্ধাম ধর্ম এবং মহাবীব স্বামীব প্রচাঁবিত 
ধর্মকে পঞ্চযাম ধর্ম বলা হয়। কারণ মহাবীর স্বামী আব 
একটি ব্রত- ব্রক্মচর্য ব্রত প্রগাবিত কবিয়াছিলেন। 

২৪। মহাবীব (বর্ধমান )ঃ বৈশালী কুগডনগবেব বাজ 
সিদ্ধার্থ ও বাজ্জী ত্রিশলাব পুত্র। শাল বৃক্ষমূলে সিদ্ধি। চিহ্ন 
সিংহ। নির্বাণ পাপাপুবীতে। 

ইহাঁৰ বিস্তাবিত বিববণ কল্পসূত্রে আছে। 
ভবিস্তৎ তীর্থংকর £ 
এখন ছুঃসম যুগ চলিতেছে, ইহাঁৰ পৰ ছুঃসম-ছুঃসম যুগ 

আসিবে । ছুঃসম-ছুঃসম যুগে উৎসপ্সিনী আবর্তনী আবন্ত হইবে । 
তাঁৰবপব আবাব ছঃসম ও ছুঃসম-স্ুষম" যুগ আসিবে । সেই 

ছঃদম-স্থষম যুগে আবাঁব তীর্থংকবগণেব আবির্ভাব হইবে। 
তাহাদেবও সংখ্যা হইবে ২৪। 

১। প্রথম তীর্ঘংকব পদ্মনাভ ছুঃদম-স্থষম যুগে আবিভূত 

হইবেন। তাবপব সুষম যুগে ২1 সপার্খ্, ও। উদাঈজী, 
৪| ন্বযংপ্রভ €। সর্বান্ৃভূতি ৬। দেবশ্রত, ৭। উজবপ্রভ, 
৮। পেটাল, ৯। পোঁটিল, ১০। শতকীন্তি, ১১। মুনি 
সুব্রত [ ইনি পূর্ধজন্মে কৃষ্ণেব মাতা দেবকী ছিলেন 1, ১২1 অমম 
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[ ইনি পূর্বজন্মে ব্বয়ং কৃষ্ণ ছিলেন], ১৩। নিকষায়, ১৪। নিপ্পুলাক 
[ ইনি পূর্বজন্মে কৃষ্ণের অগ্রজ বলদেব ছিলেন ], ১৫। নির্মম, 
১৬। চিত্রগুপ্ত  বলদেবের মাতা রোহিণী ], ১৭। স্মুমাধি, 
১৮। সংবরনাথ, ১৯। যশোধর [ ঘ্ৈপায়ন খাষি ]» ২০। বিজয় 
[ কৃষ্ণের জ্ঞাতি যবকুমার, পুর্বজন্মে কৃণিক 1, ২১। মল্লিনাথ 
[ নারদ ] ২২। দেবজিন, ২৩। অনস্তবীর্য, ২৪। ভদ্রজিন। 



৩। তীর্থকরশিষ্য গৌতম ও তুধ্মা 
১) ইক্দ্রভুভি গৌতম 1 2গারম ] 

ইন্্রভূতি গৌতম মহাবীব স্বামী সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ 
শিল্ত ছিলেন। মহাবীব স্বামীব সহিত সাক্ষাৎ হইবাব পূর্বে 
তিনি বৈদিক ধর্মে শিক্ষিত পুরোহিত ছিলেন । দশটি ভাইকে 
সহায়ক লইয়া তিনি একদিন অপাঁপা নগরে একজন ত্রাঙ্মণ 
যজমানেব গৃহে বেদ-বিধাঁন-সম্মত যজ্ঞানুষ্ঠানে [ অর্থাৎ 
পুণ্যলাভার্থ পশু-বধ কর্মে] পৌবোহিত্য কবিতেছিলেন, মহা 
সমাবোহে যজ্জীয় পশুর উৎসর্গমন্ত্র পঠিত হইতেছিল। এমন 
সময়ে তিনি শুনিলেন যে এ নগবে এ দিন একজন সন্যাসী 
বেদ-বিবোধী ও যজ্জ-বিবোধী ধর্মমত প্রচাব কবিতেছেন, বহু 
লোক তাহাঁব বক্তৃতা ও বিচার শুনিবার জন্য সমবেত হইয়াঁছে। 
এই সংবাদে শিক্ষাভিমানী ইন্দ্রভূতি জুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং 
তর্কে পবাস্ত করিয়া জনতাসমক্ষে এ ধর্মপ্রচাবককে অপ্রস্তুত 

করিবাৰ জন্য বক্তৃতাৰ স্থানে জন্রাতৃক উপস্থিত হুইলেন। 
বক্তৃতাকাবীই ছিলেন মহাবীৰ স্বামী । সেখানে গিা মহাবীৰ 
খ্বামীর শান্ত, সৌম্য ও সংঘত ব্যবহাবে তাহাৰা মুগ্ধ হইলেন । 
সন্যাসীব দর্শনমাত্রই ইন্দ্রভূতিব ক্রোধ অর্ধেক উপশমিত হইয়া 
প্ড়িল। কিন্ত তথাপি তাহাব পাণ্তিত্যাভিমাঁন গেল না। তিনি 

মহাঁবীব স্বামীকে প্রশ্নেব পৰ প্রশ্ন কবিতে লাগিলেন, মহাবীব 
স্বামীও ধীব সংযত বাক্যে, সবল ভাষায়, সাধারণ উপমা 
সাহায্যে তাহার উপদেশ বাণী বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন । 
দাম্ভিক অবিশ্বাসীব অবিশ্বাস উডিযা গেল। মহাঁবীব-প্রচাবিত 

বাণীই যে সত্য বাণী সে বিষয়ে ইন্দ্রভৃতি ও ভাহাঁব ভ্রাতৃগণেব 
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আর কোনও সন্দেহ রহিল না! মন্ত্রে বশীভূত সিংহের ন্যায় 

তাহারা মহাবীর স্বামীব পদতলে লুটাইয়া৷ পড়িলেন এবং 

তৎ-প্রচারিত মত গ্রহণ করিয়া তাহার শিষ্য হইলেন। উত্তর 

কালে ইহারাই একাদশ গণধব হইয়াছিলেন। 
গৌতমের দীক্ষার বিষয়ে দিগন্বরগণের উপাখ্যান অন্যবপ । 

তাহারা বলেন £ গবোবারা নামক গ্রামে ত্রাঙ্মণী 'পৃ্থী' দেবীর 

গর্ভে ত্রাহ্মণ “বস্থমতি'র পুত্র্ূপে গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। 
শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তাহার অত্যন্ত পাগ্ডিত্যাভিমাঁন 

ছিল। একদিন এক বৃদ্ধ আসিয়! তাহাঁকে কয়েকটি কবিতা 
শুনাইয়! তাহ! ব্যাখ্যা! করিতে অন্থুবোধ করিলেন এবং বলিলেন 

যে এ কবিতা! কয়টি মহাবীব ম্বামী শুনাইয়াছেন, কিন্তু ব্যাখ্যা 
করিয়া বুঝাইয়া না দিয়াই ধ্যান-মগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। 
ধ্যানমগ্ন সন্গযাসীর নিকট ব্যাখ্যা শুনিবার সম্ভাবন! নাই ভাবিয়া 
বৃদ্ধটি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ গৌতমের নিকট আসিয়াছেন। কবিতাঁব 
অর্থ না বুঝ! পর্যন্ত তাহাব জীবনে শাস্তি হইতেছে না। কাল, 
দ্রব্য, পঞ্চ অস্তিকায়, তত্ব, লেশ্থা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের 

উল্লেখ কবিতাগুলিতে ছিল। সুতরাং গৌতম কবিতাগুলি 
বুঝিলেন না, কিন্ত অন্থান্ত পাগ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণেব মতো 

নিজে না বুঝিয়াছি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি 
তাহাব জ্ঞানের অল্পতা স্বীকার করিলেন এবং কবিতাগুলি 

বুবিয়া লইবাব জন্য মহাবীর স্বামীর নিকট চলিলেন। 

মহাঁবীব স্বামীর সৌম্য মুন্তি দেখিয়াই তাহার সকল অহঙ্কার 
চর্ণ হইয়া গেল। তিনি ভক্তি-গদ্গদ চিন্তে মহাবীর স্বামীর 
বাণী শুনিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাব শিষ্য হইয়া পড়িলেন। 

ইন্ভূতিব দীক্ষার বিষয়ে স্থানকবাঁদী জৈনগণের কাহিনী 
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আর-এক রকম। ইন্দ্রভূতি তাহাঁব যজমান গৃহে যজ্ঞ 
সম্পাদন করিতে যাইবাব পথে শুনিলেন যে স্বর্গের দেবগণ 

একজন সন্ন্যাসীব বক্তৃতা শুনিবাব জন্য মর্ত্যধামে সমবেত 
হইয়াছেন, তাহাদের অঙ্গেব জ্যোতিতে মত্যলোক উজ্জল 
হইয়া পড়িয়াছে। ইন্ত্রভূতি সন্গ্যাসীব নিকট উপস্থিত 
হইবামাত্র অপবিচিত সন্যাসী তাহাকে নাম ধবিয়া ডাকিলেন 
এবং তাহাব মনে যে-সব প্রশ্ন বা সন্দেহ ছিল তাহা না 

শুনিয়াই সেই সকল প্রশ্েব উত্তব দিতে লাগিলেন ও সন্দেহ 
খণ্ডন করিতে লাগিলেন! বিশন্মিত ইন্দ্রভূতি ভক্তিপ্রণত 
হইয়া কেবলীব শি্তত্ব গ্রহণ কবিলেন। 

ইন্দ্রভূতির দশ ভাইও মহাবীব স্বামীব শিশ্ত্ব গ্রহণ 
করেন এবং তাহাদের মধ্যে তিনজন গণধৰ হইয়াছিলেন। 

 ্রীবীব-নির্বাণেব পূর্ব পর্যন্ত গৌতম “কেবল' জ্ঞান প্রাপ্ত 
হুন নাই। কাৰণ মহাবীব স্বামীব প্রতি মমত্বই তাহাকে 
সংসাববন্ধনের মতো! বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিযাছিল। এখন 

সেই একমাত্র বন্ধন ছিন্ন হইবামাত্র তিনি “কেবল' জ্ঞান লাভ 
করেন। মহাবীব স্বামীব নির্বাণেব পর তিনি ১২ বৎসব 

জীবিত ছিলেন এবং সমগ্র জৈন তীর্থেব একাধিনার়ক 
ছিলেন। মহারাজ শ্রেণিক বিশ্বিসাবের নিকট তিনি পল্পচরিত 
[ জৈন রামায়ণ ], মহাঁপুবাঁণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝাহিয়া 
দিয়াছিলেন। ৫১৫ শ্রীষ্টপূর্বাব্ধে ৯২ বসব বয়সে বাঁজগৃহ 
নগরে গৌতমেব নির্বাণ লাভ হয়। [ অনেকে ব্বীকার কবেন 
না যে ইন্দ্রভূতি জৈন ধর্মেব অধিনায়ক, ছিলেন। তাহার! 
বলেন তিনি 'কেবল'-জ্ঞান লাভ কবিযা আব কোনও কার্য 
কবিতেন না। মহাবীব স্বামীর অন্ত অন্তবঙ্গ শিল্যু সুধধ্মা 
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২৪ [১২+১২] বৎসর জৈন ধর্মেবে অধিনায়কত্ব করিয়া" 

ছিলেন। ] 

ই সুধর্সী স্েহন্ম) 

. গ্রোতমের পর মহাবীর স্বামীর অপর অন্তরঙ্গ শিশ্ত 
সুধর্মা ১২ বতসরের জন্য জৈন ধর্মের অধিনায়কত্ব করেন। 
কাহারও কাহারও মতে তিনিই মহাবীর স্বামীর পর ২৪ 
বৎসর জৈন ধর্মের অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন । তাহার মারফতেই 
আমরা অঙ্গ, উপাঙ্গ প্রভৃতির দিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলিব ব্যাখ্যা 

পাইয়াছি। তিনি “কেবল' জ্ঞানী ছিলেন না বলিয়। সিদ্ধান্তগুলির 
ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না, আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে পারিতেন। 

ব্যাখ্যাব জন্' তাহাকে ইন্দ্রভৃতির শবপাগত হইতে হইত। 
১২ বৎসর [ মতান্তরে ২৪ বসব ] জৈনধর্মের অধিনায়কত্ব 
করিবার পর তিনিও “কেবল জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং ৫০৩ 
্বটপর্বান্ধে শতবর্ষ বয়সে বির্বাণ লাভ করেন। 

৮৯9৩ 
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৩। জন্থু স্বামী 

নুধর্ম-্বামীৰ নির্বাণেব পব তাহার শি জন্ুস্বামী ২৪ 
বৎসর জৈনধর্মের অধিনায়কত্ব কবেন। গার্হস্থ্য জীবনে তিনি 
রাজগৃহেব একজন বিখ্যাত ধনী বণিকেব পুত্র ছিলেন। 
তাহাব সময়ে প্রভব নামক একজন রাজপুত্র দন্ট্যবৃত্তি করিত। 
বৌদ্ধ শান্তে উল্লিখিত অন্কুলিমাল দ্থ্যব ন্যায় প্রভবও প্রবল- 
পবাক্রান্ত দন্থ্য ছিল এবং নানাবিধ ইন্দ্রজাল বিদ্যায় স্মৃশিক্ষিত 
ছিল। জন্ু স্বামীব পিতৃগৃহে একদিন প্রভব দস্থ্যবৃত্তিব 

উদ্বেগ্তে আসিয়া গৃহের সকলকে নিদ্রাভিভূত করিবার জন্য 
মন্ত্র পাঠ কবে; কিন্তু তপোবলসম্পন্ন সন্যানী জন্থু ব্বামী 
মন্ত্রের প্রভাবে অভিভূত হন নাই। কলে, দন্্ুপ্রবব 
বিস্মিত হইয়া জন্ু্বামীর 'মিকট ইহাব কাবণ ভিজ্ঞাসা কবে। 
তখন জঙ্ু স্বামী তাহাব নিকট জৈন ধর্মের তন ব্যাখ্যা কিয়া 
যে বাণী শুনান, তাহাতে তাহাৰ প্রকৃতি ব্দলাইয়া যায় এবং 
জৈন ধর্ম গ্রহণ কবিয়া এ দস্থ্যু বাঁজকুমার অনাগারী হন 
এবং প্রভব স্বামী নামে প্রসিদ্ধ হন। ২৪ বৎদব জৈনধর্মেব 

অধিনায়কত্ব কবিয়া জন্থুস্ামীর পৰ আব কেহ “কেবল' জ্ঞানী 
হইতে পাবেন নাই, পাবিবেনও না; কেন না এখন ছুঃসম 
যুগ আবস্ত হুইয়াছে। 

২1 প্রভব স্বামী 

জন স্বামীব পব তাহাব শিশ্ত প্রভব ্বামী জৈন ধর্মের 
অধিনেতৃত্ব কবেন। প্রভব স্বামীব কালে জৈন অম্প্রদায়েব 

মধ্যে নেতৃত্ব কবিবাব উপযোগী বিখ্যাত লোক কেহ ছিলেন 
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না বলিয়া শব্যস্তব নাঁমে একজন ধর্মপ্রাণ ত্রাক্মণকে তিনি 

কৌশলে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। দীক্ষার পূর্বেই শয্যস্তব 
একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । দীক্ষার পৰ স্ত্রী 
ও শিশু পুত্রকে ত্যাগ করিয়া শহ্যস্তব অনাগারিত্ব গ্রহণ 
করেন। পরে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র মনক তীহারই নিকট 

_ জৈন ধর্মে দীক্ষালাভ করিয়া! অনাঁগারী হন। প্রভব স্বামী 

ধকেবল' জ্ঞান বা! নির্বাণ লাভ কবেন নাই! তিনি পবৰলোকগত 
হইয়াছেন বটে, কিন্ত জন্মমৃত্যুর বন্ধন এখনও তাহার আছে। 

৩1 শব্যভব 
প্রভব স্বামীব পর শখ্যস্তব স্বামী [ সেজ্ন্তব | জৈন 

ধর্মের অধিনেতা হন। ভাহাঁব মনঃপর্যায় জ্ঞান প্রভাবে 
তিনি জানিতে পারেন যে তাহার পুত্র মনক স্বল্লায়ু। শ্বল্লাু 
মনককে জৈন ধর্মের তন্বগুলি সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য তিনি 

যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা! দশবৈকালিক গ্রন্থ নামে 
আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে । 

৪৩৫1 মমশোভদ্র স্বামী ও সম্ভুভবিজর স্বামী 

শব্যস্তব স্বামীর পব যশোভদ্র স্বামী ও তাহার পরে 

সম্ভৃতবিজয় স্বামী জৈন ধর্মের অধিনেতৃত্ব করেন। 

৬৩৭1 ভদ্রবান্ছ স্বামী ও জ্কুলভত্র স্বামী 

সম্ভৃতবিজয়ের পর যথাক্রমে ভদ্রবাহু ও স্থুলভদ্র জৈন 
ধর্মে একাধিনেতৃ্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের কথা স্থানাস্তবে 
বর্ধিত হইয়াছে। স্ুলভত্রে সময়ে পটিলীপুত্র নগবে আহত 
জৈন সম্মিলন অন্গ্রন্থগুলিব পাঠ স্থিবীকৃত হইয়াছিল! 
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জন্থু স্বামী সর্বশেষ কেবলী। প্রভব স্বামী হইতে স্থুলভদ্র 
পর্যন্ত ছয়জন জৈন নায়ককে শ্র্তকেবলী বলা হয়। ইহাদের 
গ্রর যে দশজন, স্থবিব জৈন ধর্মেব অধিনেতৃত্ব কবিয়াছিলেন 
তাহারা দশপুর্বা। 



: ৫॥ কল্পসুত্র 
ভদ্রবাুর নামে প্রচলিত গ্রন্থখানির নাম কক্পস্থত্র 

[ কপ্পন্থভ্বং ]| যদিও গ্রন্থখানি জৈন প্রাকৃত ভাষায় বচিত, 

তথাপি গ্রন্থের প্রচলিত নাম কপ্রন্ুত্ নহে,--কল্পনুত্র ৷ 

য়াকোবিও “ক্পন্ত্র' নামেই গ্রন্থখানির সম্পাদন করিয়াছেন। 
কিন্ত “কল্পনৃত্র' মানে কি? “কল্প” শব্দের অর্থ যজ্ৰ-বিধি বা 

পর্বকালে পালনীয় বিধান। “হুত্রঁ শব্দের সংজ্ঞা ঃ 

প্ক্ল্লাক্ষরমসন্দিগ্ধং সাববদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভম্ অনবদ্ধং 

চ স্ত্রং ন্ুত্রবিদোবিছ্ঃ॥৮ অর্থাৎ ত্বল্লাক্ষর, সারবান্, 
সর্বত্র প্রযোজ্য, অনন্দিদধর্থ, সুত্রাকাবে গ্রথিত সুন্দর গন্ধ 
রচনাকে ন্মুত্র' বলা হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি ব্যাকবণেব 
মতো সুত্রাকাবে গ্রথিত সংক্ষিপ্ত রচনা নয়ঃ বৈদিক 
ষজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান-সংবলিত ব্যবহারিক গ্রন্থ “কল্পন্ত্রের 
অনুকরণে কতকটা সংগ্রথিত। বল৷ বাহুল্য, জৈন-ধর্ম যজ্ঞ- 
বিবোধী এবং জৈন 'কক্পন্থত্রে” কোনও যজ্ঞের বিধান নাই। 
এই গ্রন্থখানিব তিনটি অংশঃ [১] জিনচবিত্র, 

[২7 স্থবিবাঁবলী, ও [৩] সামাচারী। ইহার তৃতীয় অংশ, 
অর্থাৎ “সামাচারী” জৈনদিগেব প্রধান ধর্মোৎসব পধুর্বণা 

কৃত্যের বিধান সমষ্টি । এইটিই জৈনগণেব প্রধান উৎসব বা 
পর্ব। এই উত্সবের প্রথম বাত্রিতে সমগ্রা কল্সনুত্র পাঠ 
করিবার রীতি ছিল । 

জৈনদিগের এই সর্বপ্রধান উৎসবের অন্ত নাম “সাংবসরিক', 

কারণ জৈনবৎসবের শেষভাগে এই উৎসব অনুঠিত হয়। 

চাবিসাসব্যাগী বর্ষা খাতু তাহার্দেব বৎসরের শেষ খাতু। 
আবণ, ভাত্র, আশ্বিন ও কাতিক এই চারিমাস বর্ষা খতৃ। 

সম 
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কাতিক মাসে বৎসবেব অবদান ও অগ্রহায়ণ | 'হায়ন, 
অর্থাৎ বসবেব “অগ্র অর্থাৎ প্রথম বলিয়া এই মাঁসেব 
নাম “অগ্রহায়ণ' ] মাসে বসবেব আঁরভ্ত হয়। “বা খতুব 

নামে বৎসব-বাঁচক বর্ষ বাস] শব্দ। গৃহস্থদিগেব গৃহ- 
সংস্কাবাদি কার্ধেব জন্য এবং সাংবৎসবিক উৎসবেব আয়োজনাদিব 

জন্য সমগ্র শ্রাবণ মাস ও ভাদ্রমাসেব ২০ দিন বাদ দিয়া 

এই উৎসব আবম্ভ কবিবাঁব বাতি প্রচলিত আছে। এই 

কালেব পূর্বে পধু'ঘণা আঁবন্ত করা যাইতে পাবে, কিন্ত 
সাধাবণতঃ এই কালেব পবে নহে। যদি প্রবাসী গৃহস্থেবা 
গৃহে আসিয়া! থাকেন, দেশে নুভিক্ষ থাকে [ অর্থাৎ ছুভিক্ষাদি 
না থাকে ] উদ্যোগ-আয়োজনাদিব জন্য কালক্ষেপ আবশ্যক না 
হয় এবং সাধুবা অন্থমতি দেন, তবে বর্ধা খতুর আবস্ভতেব 

পব যে-কোনও শুভদদিনে পযুর্ষণা আবন্ধ হইতে পাবে । 
ভাদ্রমাসেব সিতপঞ্চমী দ্রিন হইতে আবম্ত কবিয়! কাতিক 

মাসেব অমাবস্তা পর্যন্ত ৭০ দিন সময় পর্ূ'ঘণা উৎসবেৰ জন্য 
প্রকৃষ্ট কাল। অতিবৃষ্টি, প্রাকৃতিক উৎপাতি বা অন্য কোনও প্রকাব 
অসুবিধা থাকিলে আবাঢ় হইতে আবস্ত কবিয়া অগ্রহারণ 
পর্বস্ত ছয় মাস সময়েব মধ্যে পরূ্ষণাকৃত্য চলিতে পাবে। 

কল্পনুত্রোক্ত বিধি অন্ুসাবে গীঠ-ফলক [বেদী] প্রভৃতি 
আচ্ছাদিত স্থানে দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল, ভাব স্থাপনা কবিয়া৷ আবাঢ়েব 
পুর্ণিমা দিনে আরম্ভ কবিয়া ভাত্রমাসেব শুক্র পঞ্চমী পর্যন্ত 

প্রতি পঞ্চম দিবসে পৌঁষধ [ -এ উপোবথ ] পালন কৰিলে, 
অর্থাৎ একাদশ পর্ব তিথিতে উপোবথ গ্রহণ কবিলেও পর্ু'বণা 

কৃত্য করা হয়। কিন্ত এটি নিতান্ত অসমর্থেব পক্ষে ব্যবস্থা । 

পরুধণা উৎসব কালে বে কেবল কক্পনূত্র খানিই পাঠ 
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করা হয় তাহা নহে। কল্পনুত্র পাঠ এ কালে অবশ্য কর্তব্য, 

এবং এই গ্রন্থ পাঠের পর আর একখানি গ্রন্থও পঠিত 

হইয়া থাকে,_-“কালকাচার্যকথানক'।% এই “কালকাচার্যকথ্ানক' 

প্রাকৃত ভাষায় গন্ধ ও পছ্ভে বচিত। ্রীষ্ট পুর্ব প্রথম 

শতকে [ ৭৪-৬১ শ্রীঃ পুঃ অন্দে ] কালকাচার্য একজন বিখ্যাত 
জৈন স্থবির ছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজা গর্দভিল্ল কালকাচার্ষের 

ভগিনী সরব্ঘতীকে হরণ কবিলে কালকাচার্য ক্ষিগুপ্রায় 
হইয়া উঠেন। কিন্তু গর্দভিল্লেব রক্ষয়িত্রী 'বাসভী” দেবীর 
ভয়ে কেহ গর্দভিল্লেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত হয় নাই। 
বাসভী দেবীব মন্দিব হইতে ৭ ক্রোশ দুব. পর্যস্ত রাঁসভী 
দেবীব এশী শক্তিৰ প্রভাব ছিল। এজন্য কাঁলকাচার্য 
শক কুলের একজন "শাহ" রাঁজাকে অর্থদ্বারা বশীভূত কবিয়া 
যেসৈম্ত সংগ্রহ করেন সেই সৈম্তগণকে ৭ ক্রোশ সীমানার 

বাহিব হইতে শর সন্ধান করিতে বলেন। অগণিত শর 
নিক্ষেপে রাসভী দেবীর জিহ্বা বিদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে 
হৃতশক্তি রাসভী দেবীব সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া গর্দভিল্ল 
কালকাচার্ষের নিকট পবাজিত ও বন্দী হয় এবং কালকাচার্ষের 

ভগিনী সবন্বতী দেবীব উদ্ধার হয়। কালকাচার্ষেব বিষয়ে 
এই প্রকার অনেক গল্প প্র্লিত আছে। পূর্বকালে ভাব্রমাসের 
শুরু পঞ্চমী তিথিতে কেবল একদিনের অন্য পযুধিণা উৎসব 

অনুষ্ঠিত হুইত। কালকার্ষের সময়েও সেই রীতি প্রচলিত 
ছিল। দাক্ষিণাত্যের একজন হিন্দু রাজাকে কালকাচার্য 
পযুধণা উত্সবে উপস্থিত হইয়া ধর্মবিষয়ক বিচারাদি শুনিবার 

4 ভি ভারা 
+ অবতবণিকা ৪৯/০-_৪1০ পৃষ্ঠা ভষ্টব্য। 
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ইন্দ্র পূজ। অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া! এ হিন্দু রাঙ্তা বলেন যে এ 
দিন ব্যতীত অন্ত কোনও দিন পরুধণা উৎসব অনুষ্ঠিত 
হইলে তিনি সানন্দচিত্তে তীঁহাব নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন। 
সেইজন্য কাঁলকাচার্য ভাদ্রমাসেব শুক্াচ্তুর্থীর দিনে পধুিণা 
প্রবর্তনেব ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন। এই কারণে পর্বদিন না 
হইলেও ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্থী পর্ধুষণা পর্ব আবম্ভ কবিবাব 
উপযুক্ত দিন বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রাচীন 
গাথা £ 

তেণউয় নব সএহিং সমইককংতেহি বদ্ধমানাঁও | 
পঙ্জুসবণচউ্ী কালগস্ুবিহিংতো ঠবিয়া ॥ 
[ ত্রিনবতিযুত নব শতৈঃ সমতিক্রাস্তৈঃ বর্ধমানতঃ | 
পর্যুষণা চতুর্থী কালকম্বিতঃ স্থাপিতা ॥ ] 

অর্থাঘ বর্থমানেব [ পরিনির্বাণ ] কাল হইতে নয় শত 
তিরানববই [ বৎসর ] অতীত হইলে কালক স্তুবী কর্তৃক 
পথুর্ষণাঁচতুর্থী স্থাপিত হইয়াছে । কিন্ত গির্দভিন্প' বা 
কালকাচার্ষেব কাল আবও পাঁচশত বৎসর পূর্বে। এই জন্য 
টীকাকাঁবগণ কেহ ইহাব মীমাংসা করিয়া উঠিতে পাবেন 
নাই। সম্ভবতঃ পাঠে ভুল আছেঃ “নব সএহিং, স্থানে 
চউ সঞএহিং হইবে। পঞ্চমী স্থানে চতুরীতে পযু'ষণ! 

প্রবৃত্তিব মূলে কালকাচার্ধেব সম্পর্ক বিষয়ে প্রবাদটি অতি 
প্রাচীন; গাথাটি বোধ হয় পববর্তী যুগে রচিত এবং 
দেবর্ধিগণী ক্ষমাশ্রমণেব কালের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। 

৯৯৩ বীবনির্ধাণাব্ধে [ ৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ] আনন্বপুব [ আধুনিক 
মহাস্থান' ] নগরের রাজা গ্ুব সেনের প্রিয়পুত্র সেনাঁজেব 

অকাল মৃত্যুতে শোক-সন্তপ্ত 'রাজাকে সান্বনা দরবার জন্য 
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তাহার রাঁজ-সভায় বিবাঁট ধুমধামের সহিত সমগ্র কল্সন্থত্র 
পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। 

ভদ্রবান্ু স্বামীর বচন! হইলেও স্থবিরাবলীতে ভভ্রবাহু 
স্বামীর বিবরণ অল্পই আছে। অথচ স্ুলভদ্দরের বিবরণ অনেক 
বেশি আছে। গণধর ভদ্রবাহুব নামটি মাত্র “সংক্ষিপ্ত বাচনায়” 
আছে? “বিস্তর বাচনায়” ভদ্রবাহুর চাবি শিষ্কের মধ্যে একমাত্র 

গণধব গোদাসেব প্রতিঠিত গোদাঁসগণ ও তাহাব চাঁবিটি শাখার 
নাম আছে; ভদ্রবাহ্ুব অপর তিনজন শিষ্কতেব নাম-মাত্র দেওয়া 

হইয়াছে। কিন্তু স্থুলভদ্র স্বামীব ছুই শিস্ত আর্য মহাঁগিরি ও 
আর্য সুহত্তীব শিল্তাবর্গের পূর্ণ বিববণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর্ষ 
মহাগিরির শিষ্য আট জন স্থবিবের নাম, মহাগিবিব প্রধান শিশ্য 

গণধব উত্তব ও বলিস্নহ ও তাহাদেব প্রতিষ্ঠিত উত্তর-বলিস্সহ 
গণ ও তাহার চারি শাখার নাম আছে। আর্ধ সুহস্তীর বারোজন 

গণধব শিষ্যের নাম, তীহাদেব প্রতিষ্ঠিত গণগুলিব নাম ও 
তাহাদেব শাখা ও কুলগুলিব বিববণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই- 
সব দেখিয়া মনে হয় যে দাক্ষিণাত্য-প্রবাসী গণধর ভত্রবাহুৰ 

নাম-মাত্র পরিচয় উত্তব ভারতে ছিল, পূর্ণ পরিচয় ছিল না। 

স্থুলভ্-সমাঁহৃত পাটলীপুত্র সংঘে ভদ্রবাহু না থাকাতেই দ্বাদশ 

অঙ্গ 'দৃষ্টিবাদ' চিরতবে বিলুপ্ত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল ; 
কাবণ সকল-শ্রুত-জ্ঞানী ভদ্রবাহু সকল শর্ত জানিতেন ও 

চতুর্দশ-পুর্বা ছিলেন। আগম-সংগ্রহ ব্যাপাবে স্ুলভদ্র ভদ্রবাহুৰ 
সাহায্য পান নাই। 

যে-সকল যতি বা ভিক্ষুর বাচনাচার্য এক তাহাদের সমুদ্রায়কে 
গণ বলে | এক-বাচনাচার্ষ-ষতি-সযূদায়ো গণঃ]। গণেব 
প্রতিষ্ঠাতা ও অধিনায়ককে গরণধর বলে । আগম সমূহৰ স্ত্রগুলি 

0. ৮937 ৪ 
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বাচন কবিতে ও তাহাদের র্থ-ব্যাখ্যা কবিতে গণধরেবা লমর্থ 
ছিলেন |. নুত্রার্থোভরবিৎ ]1 মহাবীর ন্বানীর শিল্প এগারো 

জন গণধরের মধ্যে কেবল লুধর্ণারই শিশ্তু-প্রশিন্তেবা আধুনিক 
কাল পর্যন্ত জৈন ধর্মকে বাঁচাইর়! রাখিয়াছেন! অন্য দশজন 
গণধর নিরপত্য 1 

তীর্ঘংকর-শিব্য গণধর ন্রধর্মার শিত্ু পাঁব্পর্ব নিগ্নরূপ £-- 

নুধ্্থা 

1 ] ] 
এ নোনদত্ত ভনদন্ত 'অগ্মিদত্ত 

ইহারা দকলেই গণধর ছিলেন এবং ইহাদেন শিশ্তগণেব 
মধ্যেও অনেকে গণধর ছিলেন। কিন্ত ভদ্রবাহুর পরে আৰ 

কেহই চতুদর্শপুর্বা বা নকল-শ্রুতদ্ধানী ছিলেন না। 



মহাবীর স্বামী 

৬০০ ্রীস্ট-পূর্বাব্দেব পূর্বে ও পরে বিদেহ-দেশে লিচ্ছবী 

নামে একজাতীয় ক্ষত্রিয়ের বাস ছিল। এই বিদেহ দেশে 

আরও পূর্ব কালে জনক রাজার রাজত্বে উপনিষদের পঠন-পাঠন 
ও দর্শনশান্ত্রেব আলোচনা হইত। জনক রাজা ক্ষত্রিয় হইলেও, 
অনেক ব্রাচ্গণ তাহার নিকটে তত্বজ্ঞান শিক্ষা করিতে 

আঁসিতেন। শ্বেতকেতু, সৌমস্তক্ম এবং যাজ্ৰবন্ধ্য খষিকে জনক 
'্রন্ষোদষ' বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন । মিথিলাধিপতি জনকের 

রাঁজসভায় তীহারই উৎসাহে র্বপ্রথম এবং সর্বজেষ্ঠ 
উপনিষদ্গ্রন্থ 'বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, সম্পাদিত হয়। কেবল 
রাজর্ধি জনকই যে ব্রন্মবিদ্ায় পারদর্শা ছিলেন, তাহা নহে। 

পূর্ব-দেশীয় অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণদিগকে ব্রন্মবিদ্তা, 
পবলোকতন্ব, আত্মা, জন্মান্তর প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন । 

কাশীরাজ অজাতশক্র [ইনি মগধরাজ অজাতশক্র নহেন 7, 

র্ণবিষ্ঠা-কুশল সনতকুমার [ইনি জৈনদিগের নিকট 
সুপবিচিত 1, কষত্রিয়রাজ চিত্র গাঙ্গায়নি, কাশীবাজ আনুচাঁন, 
প্রাবাহণ জৈবলি প্রভৃতি বনু ক্ষত্রিয় বাজা ব্রাহ্মণদিগের উপদেষ্টা 
ও শিক্ষাঞ্চর ছিলেন! শতপথব্রান্ধণে দেখা যায় যে বিদেহ 
| বিদেঘ] দেশ উপনিষদ ও ব্রহ্মবিভ্তার আলোচনাব জন্য 
বিখ্যাত ছিল। বাল্সীকিব রামায়ণে জনকের রাজধানী “মিথিলা? 

নগরীব নিকটে “বিশালা” লইয়াই প্রাচীন বিদেহ। এই 
“বিশালা” হইতেই লিচ্ছবীদের দেশ “বৈশালী' রাজ্য। স্ুৃতবাং 
বুঝ! যাঁয় যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিদেহবাসী ক্ষত্রিয় 
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“লিচ্ছবী*বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ব্রাহ্মণদের প্রতিদ্ন্বী । ইহাদেব 
সহিত তর্কে বিদেহবাসী ব্রাক্মণেবা আটিয়! উঠিতে পাবিতেন না। 
বিদেহেব উত্তব-পশ্চিমে আব একটি দেশে "শাক্য' নামক 
ক্ষত্রিয়দেব বাস ছিল। তীাহাঁদেব বাঁজধাঁনী ছিল কগিলবস্ত 

বা কপিলবাস্ত। এই ছৃই জাতীয় ক্ষত্রিয বাজাবা বেদ-বিবোধী 
ও ব্রাহ্ষণ-বিবোধী ছিলেন। ব্রাহ্গণেবাও “বিগ্ভাশুন্য ভট্টাচার্য 
কলা মূলাব লোভী” হুইষা পড়িয়াছিলেন। 

আর্ধাবর্তেব পূর্বপ্রান্তবাসী ক্ষত্রিয় শাক্য ও লিচ্ছবীদেব মধ্যে 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই গণতন্ত্র শাসন প্রচলিত ছিল। 

বাজধষি জনকেব সময় দেশেব শাসনব্যবস্থা কিবপ ছিল তাহা 

এখন জানিবাব উপায় নাই। কিন্তু ঘন ঘন বিদ্ৎসভাব 
অনুষ্ঠান তাহাব বাজ্যে হইত, এবং সেই সব সভা, সমিতি ও 
পবিষদে বক্তৃতা ও বিচাঁব কবিবাব অধিকাৰ নব-নাবী-নিবিশেষে 
সকলেরই ছিল, (কোনও বাধা ছিল না। সম্ভবতঃ শাসন 
ব্যবস্থাতেও তিনি জনমতেব অন্ুসবণ কবিতেন। সে যাঁহাই 
হউক, স্রীস্ট পূর্ব সপ্তম শতকে এ দেশে গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রচলিত 
ছিল। এ দেশেব বাজাবা রাঁজ-বংশীষ থাকিলেও জন-নাষক 
ছিলেন এবং শাসন কার্ষে সর্বদা জনমতের অন্ুসবণ কবিতেন। 

অর্থাৎ জন সভাব অন্ুমোদন-ক্রমে জন-নায়ক বাজা নির্বাচিত 

হুইতেন। জন-মতেব অবমাননাকাবী অত্যাচাবী বাজা জন- 
সভাব বিচাবে সিংহাঁসন-চ্যুত হইতেন। এক কথায় বলিতে গেলে 
লিচ্ছবী, শাক্য, মল্পকী প্রভৃতি পূর্বদেশীষ ক্ষত্রিযগণ নিরভীক ও 
স্বাধীন প্রকৃতিব মানুষ ছিলেন । অতি পূর্বকালে কোশলেব 
তথা ভাবতে আদর্শ নৃপতি' বামচন্দ্র প্রজাবপ্তনেব জন্য সীতা- 

বর্জন ও লক্ষ্পণ-বর্তন করিষাঁছিলেন। পূর্বদেশেব ক্ষত্রিয়গণের 
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মধ্যে এই ধাবণ৷ বদ্ধমূল ছিল যে প্রজাদের রক্ষণ, ভরণ, ও 

প্রজাদেব মনোরগ্জনই প্রকৃষ্ট রাজধর্ম। 

লিচ্ছবীদিগের একটি শাখা বা! বংশেব নাম ছিল নায় 

[ এনাত]। “নায়” শব্দেব অর্থ বোধহয় 'জ্ঞাতি' অর্থাৎ 

'রাজাব জ্ঞাতি' 1* এই “নায় বংশের একজন প্রতিপত্তিশালী 

ভৌমিক সিদ্ধার্থ বৈশালীব অন্তর্গত কুগ্ডনগবে বাস কবিতেন। 
তাহার পত্ীব নাম ছিল ভ্রিশলা, বৈদেহী ব1 বিদেহদত্তা ; ইনি 
বিদেহেব রাঁজা চেটকের ভগ্নী ছিলেন। নয়জন মল্লকী ও নয়জন 

লিচ্ছবী [ লেচ্ছকী ] গণ রাজা? [ 00069061969 70717)988 ] 

লইয়! বৈশালীপতি চেটকেব সাআজ্য ছিল। কিন্তু, সাম্রাজ্য 
বলিতে আমবা৷ এখন যাহা বুঝি, তাহা ছিলন!। সাম্রাজ্য সক্রাস্ত 

কোনও দায়িত্বপূর্ণ কার্য কবিবাৰ সময় চেটক পূর্বোক্ত অষ্টাদশ 
গণবাজাকে লইয়া পবামর্শ কবিতেন এবং সকলেব মতে যাহা 

স্থিব হইত তাহাই তিনি মানিয়া চলিতেন। এইভাবে সম্পূর্ণ 
গণতান্ত্রিক প্রণালীতেই বৈশালীর রাঁজকার্য পবিচালিত হইত । 
জিনচবিতেব ১২৮ সুত্রে এই অষ্টাদশ গরণবাঁজার উল্লেখ আছে 1" 

কবিযাছেন। কিন্তু তাহাব অর্থ-নির্ঘধ-চেষ্টা কবেন নাই । আমা মনে 

হুষ যে যে বংশেব পুত্র-কন্তাব বাজকপ্ঠা বা বাজ-পুত্রেব সঙ্গে বিবাহ হইতে 

পাঁবিত সেই বংশই ছিল জ্ঞাতিবংশ। বৈশালীর বাজা চেটকেব ভগিনী 
ভ্রিশলা সিদ্ধার্থের পত্ধী ছিলেন। 

+ টীকাকাব লিখিষাঁছেন £ 

“কাশীদেশস্য বাজান মল্পকিজাতীযা নব, তত্র কোশল দেশস্য 
বাজানো লেচ্ছকিজাতীষা৷ নব, তে কার্ষবশীদ গণম্ মেলকং কু্বন্তীতি 
গণবাজানোহষ্াদশ বে চেটক মহাবাজস্য তগবন্যাতুলস্য সামস্তাঃ 
শ্রস্তে তে ॥”--সন্দেহবিবৌবধি। 
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কুগ্তনগবেৰ বিষয়ে ধাবণ! করিতে হইলে সেকালেব নগবেব 
সাধাবণ সংস্থান বিষয়ে জ্ঞান থাঁকা চাই। সেকালে নগৰ 
একালেব মতো ঘন বসতি-পুর্ণ হইত না; পুথক্ পৃথক্ জাতি 
পুৃথক্ পৃথক্ পল্লীতে বাস কব্তি। ন্গবেব মধ্যভাগে ক্ষত্রিয়- 
পল্লী, ব্রাহ্মণ-পল্লী, বণিকৃ-পল্লী প্রভৃতি এবং প্রাস্তভাগে গোপ- 

পল্লী, কৃষক-পল্লী, দাস-পল্লী ইত্যাদি বিভিন্ন পল্লী থাকিত। 
কল্পনুত্রে একটি বিশিষ্ট জাতিব পল্লীৰ উল্লেখ পাওয়া যাঘ ঃ 
স্বপ্ন - লক্ষণ - পাঠক- [জ্যোতিষাচাষ ব্রাহ্মণ ]- গণের পল্লী। 

সামাজিক মর্যাদায় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিযদিগেবই প্রাধান্য ছিল। 
দাবিদ্র্য হেতু ব্রাহ্মণ লিচ্ছবীদেব নিকট অবজ্ঞাত জাতি বলিয়া 
গণ্য হইত। সিদ্ধার্থ এই কুণ্ডনগবেব প্রতিপত্তিশালী 
ভূ্বামী ছিলেন। এই সিদ্ধার্থের পত্রী ব্রিশলা [ ৫৯৯ ্রীস্ট 
পূর্বান্দে ] একদিন চৈত্রমাসেব শুরা ত্রয়োদশী তিথিতে। উত্তব 
ফন্তনী নক্ষত্রে সর্বশুভযোগসমদ্থিত দিনে মধ্য রাত্রিতে বর্ধমান 
নামক সর্বস্থলক্ষণযুক্ত একটি পুত্র সম্তান প্রসব কবেন। ইনিই 
জৈন তীর্থংকর মহাঁবীব স্বামী । 

শ্রমণ ভগবান্ শ্রীমহাবীব স্বামীব আবির্ভাব বিষয়ে একটি 
রহস্তপূর্ণ কাহিনী আছে। তিনি নাকি প্রথমে কুণ্ডনগবের 
ব্রাহ্মণ-পল্লীতে খবভদত্ত নামক ব্রান্ধণেব পত্রী দ্েবানন্দাব 
গর্ভে আবিভূর্তি হইযাঁছিলেন ; এবং পবে দেববাজ ইন্দ্রে 
কৌশলে কুগুনগবের ক্ষত্রিষ-পল্লীতে সিদ্ধার্থেব পত্রী ত্রিশলাব 
গর্ভে গর্ভান্তবিত হইযাঁছিলেন। দিগম্ববগণ এ কাহিনীব 
যাথার্ঘ্য হ্বীকাব করেন না; কিন্তু শেতাম্ববগণ অচল! ভক্তির 
সহিত এ কাহিনী বিশ্বাস কবিয়া থাকেন। সমালোচকগণ এই 
উপাখ্যান লইয়৷ নানাবপ জল্পনা-কল্পনা কবিয়াছেন। য়াকোবি 
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বলেনঃ সিদ্ধার্থের ছুই পত্রী ছিল--রাজকুমারী ত্রিশলা ও 

ব্রাহ্মণকন্তা বেবানন্দা। ত্রিশলার পুত্র বৈশালী - বাজের 
ভাগিনেয় হইবে বলিয়া সিদ্ধার্থ দেবানন্দার পুত্রকে ব্রিশলার 
পুত্র বলিয়া প্রচাব কবিয়াছিলেন। কিন্তু গোপনে - গোঁপনে 

কুগ্ুনগবেব মধ্যে প্রকৃত সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পবে, 
মহাবীব স্বামী তীর্থকর-রূপে খ্যাতি অর্জন করিবার পর, 

যথার্থ কাহিনী গোপন কবিবার উর্দেশ্টে উত্তবকাঁলে কেহ এই 
কাহিনী বচনা কবিয়া থাকিবেন। শ্বেতাস্বব জৈনগণ য়াঁকোবির 
এ সিদ্ধান্ত কিছুতেই স্বীকাৰ করিতে চাহেন না। তাহারা 
বলেন, ভগবান্ মহাবীরের পূর্বজন্মাজিত কর্মে সম্পূর্ণ ক্ষয় 
না হওয়াতে তাহাকে দবিদ্র ত্রাহ্মণকুলে জন্ম লইতে হইয়াছিল, 
কিন্ত দেবানন্দার কুক্ষিতে প্রবেশ কবার পর তাহার অশুভ 
কর্মেব ফলভোগের অবসান ঘটে। এবং সেইজন্য তিনি 
উচ্চকুলে ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলাব গর্ভে গর্ভান্তবিত হুন। ভগবান্ 
মহাবীর কি জন্য দেবানন্দার আশাভঙ্গের হেতু হইলেন, এই 
পরশ্নেব উত্তরে শ্বেতাম্ববগণ বলেন যে, পুর্বজন্মে যখন দেবানন্দা 
ও ত্রিশলা সপত্বী ছিলেন, তখন দেবানন্দ! ত্রিশলার একটি 
রত্ব হবণ কবিয়াছিলেন। পেই কর্মেব ফলে দেবানন্দাকে পব- 
জন্মে পুত্রবত্ব হাঁবাইতে হইয়াছিল। গর্ভস্থ সম্ভানেব গর্ভান্তব- 
প্রাপ্তিরূপ অলৌকিক কথা শ্বেতাম্ববগণ কেন বিশ্বাস করেন, 
ইহাঁব উত্তবে তাহাঁদের উক্তি এই যে, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন 
মহাপুরুষগণের জীবনে এবপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। দেবকীর 

অষ্টম গর্ভেব অস্তান প্রীকষ্ণ প্রসবেব পূর্বেই বোহিদীর গর্ভে 
স্থানাস্তরিত হইয়াছিলেন। জৈনগণ শ্রীকৃষ্কে মানেন; 
ভাহাদেব মতে শ্রীকৃষ্ণ ভবিস্ৎ যুগে তীর্থংকর হইয়া! জন্মগ্রহণ 
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কবিবেন। মথুবায় প্রাপ্ত গ্রীস্ট-পূর্ব প্রথম শতকেব ভাক্কর্য- 
শিল্পে মহাবীব স্বামীর গর্ভান্তবপ্রাপ্তিব চিত্র খোদিত আছে। 

শুভ স্বপ্রদর্শন 

অন্তঃদত্বা-কালে ত্রিশল! [ও দেবানন্না ] চৌদ্বটি শুভ 
স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। অচলা ভক্তি ও অকুষ্ঠিত বিশ্বাসেব সহিত 
জৈনগণ [ বিশেষতঃ জৈন নাবীগণ ] এই স্বপ্নেব কথা ন্মবণ 
কবিয়া থাকেন। বৌপ্যে খোদিত স্বপ্নমূত্িগুলি মন্দিবে 
মন্দিবে রক্ষিত হয। পুব্রবতী জৈন নাবীবা শ্রদ্ধা ও আগ্রহে 

সহিত এই মৃতিগুলি দেখাইয়া থাকেন ও নম্মবণ কবেন। 
অনেক ধর্মপ্রাণ জৈন প্রতিদিন পরাতে ও সন্ধ্যায় তাবস্ববে 

কল্পস্ত্রেব এই স্বপ্নমন্ত্রগুলি আবৃত্তি কবেন। তাহাদেব দৃঢ় 
বিশ্বাস, এই ত্বপ্নগুলিব আবৃত্তি অশেষ মঙ্গলেব আকব। 
কোনও তীর্থংকর ব৷ চক্রবর্তী নাবী-গর্ভে আবিভূর্ত হইলে এ 
তীর্ঘংকব বা চক্রবর্তীর মাতাবা এইরূপ ত্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। 
স্বপ্রথুলি নিযে উল্লেখ কব! হইল। 

[ক] প্রথম ন্বপ্রঃ গজদর্শন। ইহাব ফলে জাতক 
গজবৃংহিতবঘ বজ্জগস্ভীব স্ববে বক্তৃত। করিবাব শক্তি লাভ কবেন। 

[খ] ঘিতীয় স্বপ্প£ বৃযদর্শন। ইহাব ফলে বৃষবৎ 

শক্তি ও সহিষ্তা লাভ | 
[গর] তৃতীয় স্বপ্নঃ সিহহদর্শন। ফল সিংহেব ন্যায় 

শক্রজয় ও নেতৃত্ব কবিবাব পরাক্রম অর্জন । মহাবীরেব প্রতীক 
ছিল সিংহ । 

[ঘ] চতুর্থঃ শ্রী বা লক্ষীদর্শন। ফল: লল্ষীপ্রী লাভ 

ও রাজপদে অভিবেক। 
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[ভ] পঞ্চমঃ পুম্পমাল্যদর্শন। ফলঃ পুষ্পমাল্যবৎ 

সৌবভ বা ষশোবিস্তাব। 
[চ] যষ্ঠঃ পুর্চন্দ্রর্শন। ফল ঃ জগতের অন্বাকাৰ দূৰ 

কবিয়া জ্ঞানের স্সিপ্ধ আলোক বিকিবণ। 

[ছ] সপ্তমঃ হৃর্যসন্র্শন। ফলঃ ধর্মপ্রচাবকগণের 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোককে নিশ্রভ কবিয়া দিয়া প্রচণ্ড জ্ঞানালোক 
বিস্তাব। 

[জ] অষ্টমঃ ধ্বজ বা পতাকা-দর্শন। ফল ঃ ছুবহ 
কর্মভাব বহন করিবার সামর্থ্য অর্জরনক্ষ। 

[ঝ] নবম স্বপ্নে জলপূর্ণ বা রত্বপূর্ণ ব্বর্ণ-কলস সন্দর্শন | 
ফল 2 শুভ সম্পদ লাভ বা! ধ্যানমগ্নতা । 

[ঞ | দশম স্বপ্নে ভ্রমব-গুঞ্জিত পদ্ম-সবোবব-দর্শন | 
ফল? উপদেশ-মধু-বিতবণ-ক্ষমতা-লাভ । 

[ট] একাদশ স্বপ্নে ক্ষীর-সমুদ্র দর্শন। ফল: ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ অসংখ্য নদী যেমন সাগরে পড়িয়া বিশালিত্ব ও সম্পূর্ণ 
লাভ করে, তেমনি বিভিন্ন স্তবেব জ্ঞান অর্জনের পর কেবল-জ্ঞান 
বা সর্বজ্ত্ব লাভের সুচনা । 

[ঠ] দিগন্বরেরা ছুইটি অতিবিক্ত ্প্নদর্শনেব কথ! 
বলেন। একাদশ স্বপ্নের পর ভাহার! রত্ব-সমুচ্চয়-দর্শন নামক 
একটি অতিরিক্ত ্ বপ্নদর্শনের কথা উল্লেখ করেন। ইহার ফল 
্রিভুবনে প্রতুত্ব-অর্জীন। 

[ড] দ্বাদশ ব্বপ্পঃ বিমান-লোক দর্শন। সর্ব-নুখ-। 

নিকেতন অন্ুত্তব বিমান-লাভের সুচনা। 
[চ] ছাদশ ও ত্রয়োদশ স্বপ্ণেব মধ্যে দিগন্রগণ কতৃকি 
+ দিগন্বব মতে অষ্টম স্বপ্রে মলল-সৃচেক মত-দর্শন। 

0 ৮, 93--19 
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আব একটি স্বপ্ন অন্ত্পিবিষ্ট হইয়া থাকে৷ মর্্যলোকেব নিম্নে 
ইন্দ্রলোক দর্শন । ইহাঁৰ কল ঃ ইন্দ্রলোক-বিজয় 

[৭] ভ্রযোদশ স্বপন £ বত্র-মঞ্জুষা দর্শন! ফল: ত্রিবতব 

অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ চাবিত্র্য-লাভ। 

[ত] চতুর্দশ স্বপ্নঃ অতিবেগে চঞ্চল বহিশিখাদর্শন ৷ 

ফলঃ অগ্রিশিখাব ম্যায় চঞ্চলতাব সহিত সর্বলোকে সত্যধর্মেব 

বিস্তাব। 

এই সকল স্বপ্নেব কথা ত্রিশলা সিদ্ধার্থের গোচবে আনিলেন 
এবং সিদ্ধার্থ স্বপ্রলক্ণ-পাঠক বা জ্যোতিঘাচার্য ব্রান্মণগণকে 
ভাকহিয়া আনিলেন। তীহাবা পবস্পব তর্কবিতর্কেব ছাঁব! 
শান্তর পাঠ ক্বিবা স্বপ্রগুলিব সর্বনুলক্ষণতা প্রচাব কবিলেন ৷ 
সিদ্ধার্থ ও ত্রিশল এই শান্দ্রব্যাখ্যা শুনিরা পরম আনন্দিত 
হইলেন এবং গন্ধ-মাল্যা্দি উপহাঁব. ও নানা উপচৌকন দাঁন 
কবিষা আচার্ধগণকে বিদার কবিলেন। 

এইখানে লক্ষ্য কবিবাব বিবয় এই যে ব্রাক্মণগণ কুগুনগরের 
মধ্যভাগে বাদ কবিতেন নাঃ নগবেব প্রান্তভাঁগে তাহাদেব 
পুথক্ পল্লী ছিল। তাঁহাদের বেশ-ভুবা, আচাঁব-ব্যবহাব ও 
ও তিলক-চন্দনা্ি-ধাঁবণেব খুটিনাটি বিবরণ 'কল্পস্থৃত্রে বর্ধিত 
হইয়াছে। 

- জণম্মাসব ও নাল্যজীবন 

বে-বাত্রে শ্রমণ ভগবান্ শ্রীমহাবীবের জন্ম হয়, সেই রাত্রে 
কুণ্ডনগরে সিদ্ধার্থেব গৃহে মহান্ আনন্দোত্সব অনুষ্ঠিত হব। 
স্বর্গের কল্পবাসী দেবতাবা নব্জাত তীর্থংকবকে অভিনন্দিত 

কবিবাঁব জন্য কুগুনগবেব আকাশে সমবেত হইর়াছিলেন। 
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তাহাদের অঙ্গের দীন্তিতে সমগ্র জগৎ সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। 
আনন্দ-কোলাহলে দ্রিগ্বিদিক্ মুখবিত হইয়াছিল। বৈশ্রমণেব 

ভূত্যগণ সিদ্ধার্থগৃহে নানাবিধ ধনরত্ব বর্ষণ করিয়াছিল । পবদিন 

পরাতে সিদ্ধার্থেব আদেশে মহা ধুমধামে জন্মোৎসব অনুষ্টিত 
হয়। কারাগার হইতে বন্দীরা মুক্তিলাভ করে। প্রচুব ধনবত্ব 
দান পাইয়া দবিদ্রেগণ হর্ষোৎফুল্ল হয়। প্রচলিত ওজন ও মাপ 

বাড়াইয়৷ দেওয়া হয়। কুগুনগবে আনন্দকোত বহিয়া যায়। 

সিদ্ধার্থেব এই অকুষ্ঠিত দানে বিষয়ে আধুনিক সমালোচকদের 
সন্দেহেব উত্তরে জৈনগণ বলিয়া থাকেন যে, মহাঁবীবেব মতে! 
মহাপুরুষেব জন্মোৎসবকালে অর্থাভাব হইতে পাবে না । জগতে 

যেখানে যেখানে বে-ওয়ারিশ ধনসম্পত্ভি থাকে, ইন্দ্রের আদেশে 
দেবভৃত্যগণ সেইসকল ধনসম্পত্তি এ সময়ে এঁ তীর্থংকরেব 
গৃহে উপস্থিত কবিয়া দেষ। 

জাতকের তৃতীয় দিবসে তাহাকে হন্দ্রনুধ্য দেখানো হয়। 
ষষ্ঠ দ্বিবসে রাব্রিভাগে ধর্ম-জাগবণ অনুষ্ঠিত হয় [আজকাল 
জৈনেবা যঞ্ঠ দিবসে যষ্ঠীপূজা কবিয়া থাকেন]। একাদশ 
দিবসে অশৌচ-মোচন হয। দ্বাদশ দিবসে আত্বীয়-কুটুম্বগণকে 

লইয়া ভূরিভোজনেব অনুষ্ঠান ও জাতকের নামকবণ কবা হয়। 
জাতকেব মাতাপিতা ইহাব নাম বাখেন বর্ধমান ; কেন-না, 
ইনি গর্ভস্থ হইবাঁবৰ পব হইতে তাহাদের ধন-ধান্ত-স্ুবর্ণ-রাজ্য- 
খ্যাতি-প্রতিপত্তি প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেবতাঁধা ই'হার 
নানা গুণ দেখিয়া নামকবণ কবেন "শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর” 

দিন দিন জাতক সুকুমাব হস্তপদ, সুপরিপূর্ণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়, 
সুপরিমিত আকাঁব ও শঠন, চন্দ্র-সৌম্য কপ লইয! বাড়িষা 
উঠিতে লাগিলেন। শৈশবেব পর যৌবনে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
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খকৃ-য্জুঃ-সামি-অথর্ব বেদ, ইতিহাস, নানা বেদাঙগ ও উপাঙ্গ, 
দর্শন, সংখ্যাগণিত, ছন্দ, অলংকাব, ব্যাকবণ, শিক্ষা, কল্প, 

জো1তিষ প্রভৃতি বন্থ ব্রাহ্মণ্য ও পাবিব্রাক শাস্ত্রে তিনি পাবদরশী 
হইয়৷ উঠিলেন। কক্পনুত্রে মহাবীবেব বাল্য-বিষয়ে অধিক বর্ণনা 
নাই। কিন্তু তাহার বাল্য ও যৌবনের অলৌকিক শঙ্তি-সামর্থ্য 
ও বুদ্ধিমন্তাব বিষষে জৈনগণেব মধ্যে অনেক আখ্যায়িকা প্রচলিত 

আছে। একদিন বাঁজোগ্ানে মন্ত্রিপুত্রদিগেব সহিত যখন 
' মহাবীব খেলা করিতেছিলেন, তখন তাহাদেব মধ্যে অকম্মাৎ 

একটি মদমন্ত হস্তী আসিয়া উপস্থিত হয়। ছেলেবা যে যেদিকে 
পাবে দৌড়াইযা পলায়ন করে। কিন্তু বান লেশমাত্র ভীত 
বা সন্ত্রস্ত না হইযা মত্ত হস্তীব শুণ্ড আক্রমণ কবিয়া তাহাব পৃষ্ঠে 
গিষা বসিয়াছিলেন। হস্তী তাহাকে পদদলিত কবিতে পাঁবে 

নাই। আব একদিন যখন তাহাব! গাছেব ভালে ডালে খেলা 
কবিতেছিলেন, তখন এক দৈত্য আসিয়! বাঁলক বর্ধমানকে 
ভুলিয়া লইয়া আকাশে উড়িয়া যায় এবং তাহাকে নানাবপ 
জ্রকুটি কবিতে থাকে । কিন্তু মহাবীব ভয় পাইবাব পাত্র 
ছিলেন না। তিনি এ দৈত্যটিকে এমন কবিয৷ জডাইয়া 
আকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন এবং চুল বিয়া টানিতেছিলেন যে 
দৈত্যপ্রবব আব আকাশে উড়িতে পারে নাই; ভূ-পৃষ্ঠে 
মহাবীবকে নামাইয়া দিষা প্রাণ লইষা পলায়ন কবিয়াছিল। 
এইরূপ আবও অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। 

বিবাহ 

শ্বেতান্বরদিগেব মতে শ্রীমহাবীবেব বিবাহ হইয়াছিল; 
কিন্ত দ্রিগম্ববেব1! সে-কথা ন্বীকার কবেন না। শ্বেতান্ববমতে 
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কাশ্যপ-গোত্রীয় বর্ধমানেব বিবাহ হইয়াছিল কৌত্তীন্য গোত্রীয়া 
যশোদা নায়ী কন্তাব সহিত। তাহাদেব একটি কন্তাসম্তীন 
জন্মিয়াছিল, তাহাঁৰ নাম অনবদ্যা [ অনোজ্জা ] বা প্রিয়দর্শনা ৷ 
জামালি নামক একজন কৌশিক-গোত্রীয় ক্ষত্রিয়ের সহিত 
প্রিয়দর্শনার বিবাহ হহাঁছিল। তীহাদেব কন্তাৰ [ মহাবীর 
স্বামীব দৌহিত্রীর ] নাম শেষবতী বা যশোবতী। মহাঁবীব 
স্বামীর জামাতা প্রথমে তাহার শিশ্ত ছিলেন, কিন্ত পৰে গোশাল 
নামে পবিচিত হইয়া বিরুদ্ধ ধর্মমতেব প্রচার কবিয়াছিলেন। 

মহাবীব স্বাঁমীৰ পিতৃব্যের নাম ছিল স্মুপার্্, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব নাম 
নন্দিবর্ধন, ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম সুদর্শনা। মহাবীরের 
আরও তিনটি নাম ছিল: সিদ্ধার্থ, শ্রেয়াংদ এবং যশংস। 

তাহাব মাতাবও তিনটি নাম ছিল £ ত্রিশলা, বিদেহদত্তা এবং 
প্রিয়কাবিণী । 

এইখানে লক্ষ্য কবিবাব বিষষ এই যে, মহাবীরেব জন্ম- 
কালীন উৎসবেব যেমন বিস্তৃত বর্ণনা কল্পনুত্রে পাওয়া যায়, 
মহাবীব স্বামীর বিবাহের বর্ণনা সেরূপভাবে পাওয়া যায় ,না ; 
কেবল উল্লেখ-মাত্র আছে। তিথি-নক্ষত্র-দিন-কাঁল বা উৎসবের 
কোনও বর্ণনাই নাই। কৌন্তীম্ত গোত্রটিও সুপবিচিত গোত্র 
নহে। অনস্তচতূর্দশী ব্রতকথার মধ্যে কৌধ্তীন্ত নামক একজন 
ব্রাহ্মণেব নাম পাওয়া যাঁয়। বাকাটক, ভাবশিব প্রভৃতি 
নাগবংশীয় রাজগণেব কোৌত্তীন্ত নামক এক শাখা কম্বোজ দেশে 
[ 0০:090৫19 ] গিরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া সে দেশেব 

বাজা হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রভাবে কম্বোজে হিন্দু ধর্ম 
প্রবর্তিত হইয়াছিল। খ্ীস্টপূর্ব প্রথম শতক হইতে শ্রীস্টীয় 
পঞ্চম শতক পর্যস্ত কষ্বোজ দেশে তাহাদের প্রবল প্রতাপ ছিল। 
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সঙ্যাস-গ্রহণ 

সংসাব ত্যাণ কবিঘ! সন্যাস আশ্রম গ্রহণ কবিবার গরবল 

ইচ্ছা বাল্যকাল হইতেই মহাবীব স্বামীব ছিল কিন্ত প্রথম- 
প্রথম ইহাতে তাহাব মাতারপিতার মত ছিল না) পবে, 

বর্ধমানের একান্ত আগ্রহ দেখিযা তাহাবা অনুমতি দিরাছিলেন। 

তথাপি বতদিন তাহাবা জীবিত ছিলেন ততদিন বর্ধমান সংসার 

পবিত্যাগ কবেন নাই । তাহাঁদেব পবলোকগমনেব পর 

বর্ধমান তাহাব অগ্রজ নন্দিবর্ধনেব অনুমতি প্রার্থনা কবিলে 
তিনি এক বসব অপেক্ষা করিতে বলেন ; কেন-না, পিতৃ- 
বিয়োগেব সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান সংসাব ত্যাগ করিলে লোকে 

তাহাদেব উপব ভ্রাতৃবিবোধেব কলঙ্ক আবোপ কবিতে পাবিত। 
সেইজন্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দিবর্ধন, পরী যশোদা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী 
সুদর্শনা ও কুটুম্বগণের সম্মতি লইয়া ত্রিশ বর্ধ বযঃক্রমকালে 
[ ৫৭০-৫৬৯ শ্রীস্টপূর্বাব্দে ] অগ্রহাযণ মাসে কৃষ্ণা দশমী তিথিতে 

উত্তবফন্তনী নক্ষত্রে ব্জিষ-ুহুর্তে চন্দ্রপ্রভা নামক শিবিকায় 
আরোহণ কবিষা বহু লোকজন, মুনিখধি, শ্রমণ-ভিগ্কু, দেব- 
আন্গুব কতৃকি পবিবৃত ও অনুস্থত হইয়া বাগ্ভাও সহকাবে নগর 
পবিক্রমণ কবিষা কুগুনগবেব বহির্ভাগে বণ্ড-বন নামক উপবনে 
অশোকবৃক্ষমূলে তিনি উপনীত হুইলেন। সেখানে শিবিকা 
হইতে অববোহণ কবিয়া সমস্ত বত্ুভূষণাদি দান করিয়া অন্ুচব- 
বর্গকে বিদায় কবিলেন। তাঁব-পব অন্তেব সাহাব্য না লইবা 

নিন্দেই পাঁচ মুষ্টিতে মন্তকেব সমস্ত কেশ ছি'ড়িব! ফেলিলেন। 
তাবপৰ নিবন্ুবষ্ঠ-ভক্ত ব্রত [ অর্থাৎ, প্রতি তৃতীয় দিবসে 
একবার কিয়া নিবন্ু আহাব গ্রহণে ব্রত] অবলম্বন ' কবিরা 
অনাগাবিত্ব গ্রহণ কবিলেন। 
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জৈনদ্রিগেব মতে, সর্বজ্ঞত্বলাভের পাঁচটি ক্রম £ মতি-জ্ঞান, 

শ্রুত-জ্ঞান, অবধি-জ্ঞান, মনঃপর্যায় জ্ঞান, ও কেবল জ্ঞান বা 

সর্বন্রত্ব। মহাবীর ব্বামী প্রথম তিনটি জ্ঞানেব অধিকারী হইয়াই 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনাগারিত্ব গ্রহণে সঙ্গে-সঙ্গেই 

তাহাব মনঃপর্যায় জ্ঞান জন্মে। তাবপর ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী 

কঠোব সাধনার দ্বারা তিনি কেবল জ্ঞান বা সর্বজ্ঞব্বলাভে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। কেবল জ্ঞান লাঁভ কবিবার সঙ্গে-সঙ্গেই 
জীব সিদ্ধিলাভ কবিয়া থাকে। ঃ 

তপস্যা বা সাধনা 

সন্াস-গ্রহণ-কাঁলে মহাবীর স্বামী যে বন্ত্রখানি পবিয়া 
ছিলেন, সেইখানি পরিয়াই তিনি এক বসর একমাস কাটাইয়া 
দিয়াছিলেন। তাবপব তিনি সম্পূর্ণ নগ্র-দেহে বিচবণ করিতেন 
এবং কোনও ভিক্ষাপাত্র না লইয়া করতলে ভিক্ষা গ্রহণ 

কবিতেন। বর্ষার চাবিমাঁস তিনি একস্থানে অবস্থান করিতেন । 
কিন্ত শীত ও গ্রীগ্মেব আট মাস তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ কবিযা 
বেড়াইতেন। গ্রামে এক রাত্রি ও নগবে পীঁচ রাত্রিব বেশি 
কোথাও থাঁকিতেন না। সর্বপ্রকার ছুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রণা অল্মান 

বদনে সহ করিতেন। পুবীষে ও চন্দনে, তৃণ ও রত্বে, ধুলি ও 

কাঞ্চনে, সুখ ও ছুঃখে তিনি ছিলেন উদাসীন। ইহলোক ও 
পৰলোকে ভিনি ছিলেন অনাসক্তা। জীবন বা মৃত্যু কিছুই 
তিনি কামনা করিতেন না! । কেবল, কিসে তাহার কর্মক্ষয় 
হইবে সেই চেষ্টাতেই তিনি কৃচ্ছ,সাধ্য কর্ম কবিতেন। এইবপে 
সত্য সংযম-; তপন্যা-, ও চারিত্র্য-সহকারে নিলিগুভাবে ধ্যান- 

মন থাকিয়া তিনি পূর্ণ ঘাদশ বৎসর যাপন কবেন। তারপর 
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ত্রয়োদশ বর্ষে [শ্রীস্টপূর্ব ৫৫৭ অন্দে] বৈশাখ মাসেব শুরা 
দশমী তিথিতে বিজয় মুহূর্তে উত্তবফন্তরনী নক্ষত্রে খজুপাঁলিক! 
নদীব তীবে ভ্ম্তিকা গ্রামে সামাগ নামক কোনও গৃহস্থেব 
ক্ষেত্রমধ্যে শাঁলবৃক্ষতলে মহাবীব স্বামী অনন্ত, অন্ুত্তব, 

নিরাববণ, সম্পূর্ণ, সমগ্র কেবল জ্ঞান লাভ কবেন। এই কাল 
হইতেই তিনি কেবলী বা অর্থৎ নামে প্রসিদ্ধ হন। 

দিগন্ববেবা মহাবীবেব কঠোবতব সাধনাব বর্ণনা কবেন। 
তাহাবা বলেন; তিনি ছয় মাস অচল অবস্থায় ধ্যানমগ্ন থাকিয়াও 

মনঃপর্যায় জ্ঞান অর্জন কবিতে পাঁবেন নাই। তাবপৰ কুলপুব 
নামক নগবে কুলাধিপ নামক নৃপতিব আহ্বানে ছয মাস 

উপবাসেব পব ছুগ্ধ ও অঙ্গে পাবণ কবিয়াছিলেন। পাঁরণান্তে 

তিনি ছাঁদশ বর্ষ যাবৎ অবণ্যে অবণ্যে তপস্া করিয়া 

পরিভ্রমণ কবিয়াছিলেন ; কিন্তু তথাপি তাহা মনঃপর্যাঘ জ্ঞান 

লাভ হয নাই। অবশেষে উজ্জরিনী নগবেব শ্বাশানে যখন তিনি 
তপস্যাবত ছিলেন তখন কনর ও রুন্রাণী আসিয়া নানা উপায়ে 

তাহাঁব তপোভঙ্গেব চেষ্টা কবেন। কিস্তু সমস্ত ব্যাঘাত অতিক্রম 

কবিয়া, সমস্ত প্রলোভন জঘ কবিয়৷ তিনি অবশেষে মনঃপর্ধায় 

জ্ঞান লাভ কবিয়াছিলেন। 

সর্বন্থ ত্যাগ কবিয়া, সমস্ত ধন বিলাই! দিয়া বিক্ত ও নগ্ন 

মহাবীব যখন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তখন তাহাব অজ্ঞাতসাবে 

দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে একখানি দিব্য বন্ত্র পবাইয়া দিয়া 
গিয়াছিলেন। এই বিষয়ে একটি গল্প আছে। মহাবীব স্বামীব 
সংসার-ত্যাগকালীন দানে বঞ্চিত সোমদত্ত নামক একজন ব্রাক্ষণ 

বনে আনিয়া মহাবীব স্বামীব নিকট কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা 
কবিলেন। কিন্তু তখন দিবাব মতো কিছুই নাই ভাবিষ্না 
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মহাবীব স্বামী অতীব ছৃঃখিত হইলেন । কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তা 

কবিয়া তিনি সেই ইন্দ্-প্রদত্ত স্বর্গীয় বন্ত্রখানির অর্ধাংশ 

সোমদন্তকে প্রদান করিলেন হযৌছফুল সোমদভ গ্রামে 

ফিরিলে তাহাব তন্তবায় বন্ধু তাহাকে অপবার্ধ সংগ্রহ কবিয়া 

আনিতে বলিল। কিন্তু লজ্জিত সোমদত্ত মহাবীবেব কাছে 

আসিষাও তাহার নিকট উহা চাহিতে পাঁবিলেন না। তখন 

মহাঁবীব হ্বামীব বন্ত্রখানি কাটাগাছেব উপর পড়িয়া, ছিল, এবং নগ্ন 

মহাঁবীব স্বামী ধ্যানমগ্ন ও বাহা-জ্ঞানশৃন্য ছিলেন। কণ্টকমুক্ত 
কবিয়া সোমদত্ত বন্ত্রখানি লইয়া আসিলেন ; মহাবীর স্বামী 

জানিতেও পাঁবিলেন না । 
মহাবীব স্বামীব বাহা-জ্ঞানশৃহ্য ধ্যানের বিষয়ে আব একটি 

গল্প আছে। কুমারগ্রাম নামক গ্রামে বাহিবে পথের ধাঁবে 
এককালে মহাবীর স্বামী নিশ্চল অবস্থায় নিমীলিত নেত্রে 
পল্মাসনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। একজন কৃষক তাহার বলদ দুইটি 

সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া মহাবীব ত্বামীকে দেখিতে বলিয়া! ক্ষেতে 
চলিষ। যায়। ফিবিয়া আঁসিয়৷ বলদ ছুইটিকে না পাইয়া এবং 
মহাবীর ্বামীবৰ কোনও সাড়া-শব্দ ন৷ পাইয়! সে সমস্ত বাত্রি 

সাবা গ্রামে খু'জিয়া বেড়ায় । 'বলদ ছুইটি কিন্তু ইতিমধ্যে ঘাস ও 
জল খাইয! ফিবিয়! আলিয়া! মহাঁবীব স্বামীর নিকটে শুইয়া ছিল। 

প্রাতঃকালে এঁ কৃষক মহাঁবীব স্বামীর নিকটে বলদ ছুইটিকে 
দেখিয়৷ তাহাকে চোঁব মনে করিয়া প্রহাব কবিতে থাকে । এমন 

সময়ে দেববাজ ইন্্র আিয়া কৃষকেব প্রহাৰ হইতে মহাবীর 
স্বামীকে বক্ষা কবেন। 

ধর্মপ্রচার ও নির্বাণ 

কেবল জ্ঞান বা সিদ্ধিলাভেব পর মহাঁবীর স্থামী প্রচাব 
০0১5 932] 
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কবিলেন যে জন্ম ও জাতি বা বর্ণেৰ কোনও মূল্য নহি? সম্পূর্ণ 
কর্মক্ষয় হইলেই জীবেব শাশ্বত সুখ লাভ হয। কর্মভাবাক্রান্ত 
জীবের ছুঃখমোচনেব জন্য তিনি অতঃপর ধর্মপ্রচাব কবিয়া 

বেড়াছিতে লাগিলেন । ভীহাব সংযম ও চারিত্র্য গুণে সহজ্মে 
সহন্মে দেশেব লোক তীহাব শিশ্য হইতে লাগিল। তাঁহার 
প্রচাবিত নব ধর্মে দীক্ষিত অসংখ/ নবনাঁবী ভীহাব সঙ্গে সঙ্গে 

শিশ্তবপে ঘুবিয়া বেড়াইতে লাগিল। শিশ্কু-সংখ্যা চতুর্দশ সহ 
হইয়াছিল। তিনি যেখানে যাইতেন, তাহাৰ এই চতুর্দশ সহস্র 
শিষ্ত তাহাব অন্ুদবণ কবিত, এবং সেইখানেই বিশাল বক্তৃতা 
মণ্ডপ বচিত হইত। বড় বড় বাজাবা তাহার ধর্মে দীক্ষিত 

হইতে লাগিলেন। বৈশালীর বাজা চেটক ভাহাব ধর্মে দীক্ষিত 
হইলেন ও ধর্মপ্রচাবে নানাবপ সাহাষ্য কবিতে লাগিলেন । 
অঙ্গ-বাজ (কুনিক) বা অজাতশক্র তাহাকে সহাসমাবোহে 
আহ্বান কবিলেন এবং তাহাঁব বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয1 নব ধর্মে দীক্ষিত 
দীক্ষিত হইলেন। কৌশাম্বীব বাঁজা শতাঁনীক অচলা নিষ্ঠা ও 
ভক্তিব সহিত তাঁহাব বাণী শ্রবণ কবেন এবং তাহাঁৰ ধর্ম গ্রহণ 

কবেন। মহাঁবীব যখন বাঁজগৃহেব নিকটে উপস্থিত হন, তখন 
মগধাঁধিপতি শ্রেণিক বা! বিশ্বিসাব [ অজাতশক্রব পিতা ] তাহাৰ 

সমগ্র সেনা! লইয়া নগবেব বাহিবে আসিষা তাহাকে সম্মান 
প্রদর্শন কবিযাঁছিলেন। কথিত আছে, '্েণিক ধর্মবিবযে যে 

য্টি সহস্র প্রশ্ন কবিয়াছিলেন এবং মহাবীবেব শিশ্তা গৌতম 
সেইগুলির যে উত্তব দিঘাঁছিলেন তাহাতে তিনি পবম সন্তোষ 
লাভ কবির! জৈন ধর্মের প্রবল পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

বিশ্বিলার [ শ্রেণিক ] ও অজাতশক্র [ কৃনিক ]_-এই ছুই 
জন বাঁজাকেই এ যৃগেব খাঁটি এঁতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া ধবা 
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হয়। কিন্ত বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে এ ছু'জনের বিষয়ে পবস্পর- 

বিরোধী বিববণ দেখা যায়। একাল পর্যস্ত এতিহাসিকেরা 

ইহার কোনও সমাধান কবিতে পাবেন নাই। একালেব 

ইতিহাস 'অন্ধ-হস্তি-ন্যায়'-দোষে ছুষ্ট । নিবপেক্ষভাবে জৈন ও 

বৌদ্ধ সাহিত্য আলোচনা করিলে ইহাই অনুমান হয় যে শ্রেণি 

(বিদ্বিসার ) বৌদ্ধও ছিলেন না, জৈনও ছিলেন না, অথচ 

মহাবীর স্বামী ও বুদ্ধদেব উভয়কেই সমান শ্রদ্ধা করিতেন । 

অন্তান্ত মহাপুকষগণ আত্মা, দর্শন বা জন্মাস্তর প্রভৃতির 

আলোচনা করিতে চাহিলে তিনি আস্তরিক আগ্রহের সহিত 

তাহাদের সেবা ও সাহাষ্য করিতেন। নিজে রাজকার্ষে ব্যস্ত 

থাকিতেন বলির! নির্বাচন দ্বারা কোনও ধর্মমতকেই নিজেব 

করিয়া লইতে পারেন নাই। কিন্তু ধার্সিকের বেশ দেখিলে বা 

তত্বকথার নাম শুনিলেই তিনি গদ্গদূচিত্ত হইয়া পড়িতেন। 

এক কথায় তিনি ছিলেন অতি কোমল-চিভ্ত, ধর্মকথা শুনিলেই 
তাহার চিত্ত গলিয়া যাইত। তিনি মনে প্রাণে উৎসাহে আগ্রহে 
তত্বোপদেষ্টাব সেবা কবিয়া আনন্দ পাইতেন। তাই যখন 

শুনিলেন যে তাহাবই শ্যালক 'বর্ধমান' তত্ৃচিন্তা ছাব! সিদ্ধি 

লাভ করিয়াছেন, তখনই স-সৈম্ত-পাঁরিষদে সিদ্ধপুরুষ শ্যালকেব 

প্রত্যু্গমনেব জন্য নগবের বাহিবে আদিলেন এবং সসম্মানে 

তাহাকে রাজগৃহে লইয়া গিয়া বিবাট্ু মণ্ডপ-তলে তাহাব 
বন্তৃতাব ব্যবস্থা ক্বিয়া দিলেন। ধর্ম-জিজ্ঞাসায় এইবপ 

একাগ্রতা ও তর্কসভাব উদ্যোগ-আয়োজনে অনন্য-প্রেরিত 
প্রবৃত্তি এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই--রাজর্খি জনক ও 
বৃহদাবণ্যক উপনিষদের যুগ হইতেই-_্বতঃক্র্ত দেখা যায়। 

কৌনও বিশিষ্ট ধর্মমতেব অন্থুসরণ এ অন্থুবাগের হেতু নয়, বিভিন্ন 
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মতবাদীব বিভিন্নৰপ বিচাব শুনিবাঁৰ আঁকাজ্ষাই এ অন্থুবাগেব 
মূল। বিনয় ও লচ্চবিত্রতা গুণে বুদ্ধদেব ও মহাবীব স্বামী 
উভয়েই শ্রেণিকেব বশীভূত ছিলেন। জৈনমতে মহাবীব স্বামী 
বাজরধি শ্রেশিককে তত্বকথা শুনাইতে এত ভালবাঁসিতেন যে 
তাহাকে পদ্মচবিত ও মহাপুবাঁণ শুনাইবাব জন্য অন্তবঙ্গ শিল্প 
গৌতমকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। একান্ত জিজ্ঞান্থু চিত্তে বাজি 
শ্রেণিক গৌতমেব উপদেশ বাণী শ্রবণ কবিয়াছিলেন। আবাব 
শ্রেণিক-বিশ্বিসারেব পুত্র কুনিক-অজাতশক্র কেবল যে পিতৃ- 
বিবোধী ও পিতৃহস্তাই ছিলেন, তাহা নহে; তিনি সম্পূর্ণ 
বিপরীত চবিত্রেব লোক ছিলেন। পিতা ছিলেন কোমল-হবদয, 
পুত্র ছিলেন কঠোব-চিত্ত। পিতা ছিলেন ধর্মজিজ্ঞান্থ, পুত্র 
ছিলেন রাজ্যলোলুপ। পিতা ছিলেন সরল, পুত্র ছিলেন 
কুটিল। তাই অজাতশক্ত কোনও ধর্মমতেব অন্ুবর্তন কবিয়া- 
ছিলেন বলিয়! মনে হয় না। পিতৃহত্যাবপ মহাপাঁপ কবিয়া 
যখন তিনি সিংহাসন লাভ কবিলেন, তখনই বাজনৈতিক কাবণে 
আত্মীয-স্বজনেব সহান্ুভূতি তাঁহাব একান্ত আবশ্যক হইয়া 
পড়িল। মাতুল মহাঁবীব স্বামী ও মাঁতামহ চেটকের বিরুদ্ধাচৰণ 
কবিয়া রাজ্যের শক্রবৃদ্ধি কৰা অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মেব বিবোধিত! 
ঘাবা এই সকল প্রতিপত্তিশালী কুটুম্বগণকে হাত কবাই তিনি 
বুদ্ধিমানেব কাজ মনে কবিয়াছিলেন। জৈন আগম দ্বিতীয় 
উপাঙ্গ গ্রন্থ ববাইয়' [ ওপপাতিক ] হইতে জানা যাঁষ 
যে মহাবীৰ স্বামী যখন বাজগৃহের পুণ্যভব্র বেদিতে বক্তৃতা 

কবেন তখন “বিস্তাসাবপুত্র কৃনিক' তাহা শুনিতে গিয়াছিলেন। 
বাজ্যলোভে পিতৃহত্যা কবিতে ধীহাব কুণ্ঠ৷ না হয়, '্রীমতী'ব 

মতো একটি নগণ্য নারীব রক্তপাতে তাহাব সংকোচ থাকিতে 
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পাঁবে কি? ধর্মভীরুতা ভীহার বিবেচনায় ছ্র্বল-চিত্ততা বই 

আব কি হইতে পাবে? তীহাৰ মতো সুবিধাবাদী বাজ! কখনও 

এক পক্ষে আসক্ত থাকিতে পাবেন না। তাই আত্বীয়- 

কুটুম্বগণকে বশ কবিয়া যখন তিনি পিতৃত্যক্ত বাজগৃহেব সিংহাসনে 

সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখনই বাজ্যবৃদ্ধি লোভের উৎকট তাড়নায় 

তীহাব মনশ্চাঁঞ্চল্য উৎপন্ন হইল । তিনি মাতামহেব বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা কবিলেন। জৈন 'নিরয়াবলী” হইতে জান! যায় যে 
এই যুদ্ধে ভাহার “দশটি বৈমাত্রেয় ভাই প্রাণ হাবাইয়া নরকে 

জন্মগ্রহণ কবে। মাঁতুল কোশলরাঁজ প্রসেনজিৎ এবং মাঁতামহ 

বৈশালীরাজ চেটক যখন বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন, বৎসরের পব 
বতপর ধরিয়া যখন তীাহাদেব সঙ্গে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন 

কুটুমব-পক্ষীয় জৈন ধর্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্মেব দিকে অনুগ্রহ 
দৃষ্টিপাত কবা কৃনিক অজাতশক্রব বাজনৈতিক কারণে আবশ্যক 
হুইয়া পড়িল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে জৈনমত ত্যাগ 
করিয়া বৌদ্ধমত গ্রহণ করিলেন, একথাও সত্য নহে। তিনি 
কখনও কোনও ধর্মমত স্বীকাব কবেন নাই, জৈনমতও না, বৌদ্ধ 
সতও না ত্রাহ্মুণ্য ধর্মও না। তিনি ছিলেন সর্বধর্মঘেষী বাজ্য- 

লোলুপ রাজা । কোনও ধর্মই তীাহাব ছিল না। এইরূপ 
চবিত্রেব লোকই একদিন দাস্তিকতা-গর্বে বলিতে পারেন ঃ *বেদ- 
রাক্মণ বাজা ছাড়া আব, কিছু নাই ভবে পুজা করিবাব”। 
সমযাস্তবে প্রয়োজনবশে সেই মত বদলাইয়া সসম্মানে মহাবীব 
স্বামীব অভ্যর্থনা কবিতে পারেন ; এবং আবাব কিছুকাল পবে 

বুদ্ধদেবের চবণ প্রান্তে শবণাগত হইয়া বলিতে পাবেন £ 
“ভগবন্, আমাকে শিশ্তাত্বে গ্রহণ করুন, আমি যাবজ্জীবন 

আপনাতে অন্থুব্ত থাকিব। আমি .মহাপাগী, মলিনতাপুণ, 
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দুর্বল এবং ঘোব অজ্ঞানাচ্ছন্ন। আমি বাজ্যলাভের জন্য আমাৰ 

পবম পুজনীয় সাক্ষাৎ ধর্মেব অবতাব ম্ববপ পিতৃদেবকে হত্যা 
কবিয়াছি। তিনি পবম ধর্মনিষ্ট, স্তাযপবাষণ বৃ্পতি এবং অতি 
উদ্দার-চবিত্র দেবসদৃশ ব্যক্তি ছিলেন। আমাৰ স্তায় নবাধমকে 
আশ্রষ দান ককন, যেন ভবিষ্তে আব পাপ না কবিতে 

পারি।৮* 

ধর্মপ্রচাবেব উদ্দেন্তে মহাবীব স্বামী ৪১ বসব নাঁনাস্থানে 

ভ্রমণ করিয়াছিলেন । প্রত্যেক বসব বর্ধাব চাবি মাস [চাতুর্ান্থা . 
এক-একটি নির্দিষ্ট স্থানে থাকিতেন। ৪১ বসব কোথায় 
কোথায় বর্ধা অতিবাহিত কবিয়াঁছিলেন তাহাব বিববণ কল্পন্থত্রে 
আছে। প্রথমে তিনি অস্থিক গ্রীম বা বর্ধমাঁনে গিয়াছিলেন। 

সেখানকাব লোকে তাহার প্রতি অতি নিষ্ঠুব আচবণ কবিযাছিল ঃ 
কুকুব লেলাইয় দিয়াছিল ৷ তিনি অকুষ্টিত সযমেব সহিত 
সমস্ত অত্যাচাব সহ্য কবিযাছিলেন। তাবপব চম্পা [ ভাগলপুব ] 
ও পৃষ্টিচম্পা [বিহার ]-_এই ছুই স্থানে তাহাব তিন বা 
কাটিয়াছিল। বৈশালী-দেশে ও বাণিজ্যগ্রামে [ কুণ্তনগবেব 
পল্লী ] তাহাব দ্বাদশ বর্ষা কাটিয়াছিল। বাঁজগৃহে চতুর্দশ বরা 
কাটিযাছিল। মিথিলায় ছয় বর্ধা, ভদ্রিকাগ্রামে তিন বর্ধাঃ 
আলভিকা, পুনিতভূমি ও শ্রাবস্তীতে এক-এক বর্ষা কাটিয়াছিল। 
অন্তিম ব্র্ধায় তিনি ছিলেন পাপা-নগবে । এই পাঁপা-নগব 

আধুনিক পাটনাৰ নিকটে ছিল এবং ইহাব বাজা ছিলেন 

_&. - বৃহৎ বঙ্গ ১ম খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা। 

+ নগ্ন দেহে ভ্রাম্যমাণ বীভৎস-দর্শন মহাবীব স্বামীকে দেখিষা 

তৎপ্রতি লোষ্ট্র-নিক্ষেপ কবা বা কুকুব লেলাইযা! দেওযা৷ লোকাঁলযবাসী 

জনগণেব পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। 
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হস্তিপাল। এইখানে তিনি সংপর্বস্ক আসনে বা পদ্মাসনে বসিয়া 
কর্মফল বিষয়ে ৫৫টি ও অপুষ্ট প্রশ্থেব উত্তরে ৩৬টি বক্তৃতা 
[ উত্তরাধ্যয়ন সুত্র ] শেষ করিয়া [ ৫২৭ শ্রীস্ট-পূর্বান্দে ] কাতিক 
মাসের অমাবন্তা তিথিতে স্বাতী নক্ষত্রে রাত্রির শেষভাগে 
হদ্ভিপাল বাজার রাজকর্ম-সভায় জাতি-জবা-মরণ-বন্ধন ছেদন 
করিয়া সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও পরিনিবৃ্তি হইয়া সর্ব ছুঃখেব পরপারে 
গমন কবেন। 
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. শব্দন্ুুচি ও টীকা 
[সংকেত সথচিমধ্যে লিখিত সংখ্যাগুলি জিনচরিত্রের সুত্র (বা 

প্যারাগ্রাফ ) বুঝাইতেছে। সংখ্যার পূর্বস্থিত “থে খেবাবলী (স্থবিরা- 

ব্লী ) ও “দা? সামাচারী ( পযুধণা ) বুঝাইতেছে। ] 
অইপপমাণং [অভিপ্রমাণম্1, প্রমাপাতিরিক্তঃ অতিবৃহথ্, 

বিরাট । ৪০ 
অইব্যংতং [ অতিপতন্তং উৎপতস্তং ] উল্লম্ষনশীল। ৩৫ 
অইসিবিভবং [ অতি-গ্রী-ভরম্] অতিবিক্ত শ্রীসম্পন্ন অলৌকিক 

সৌন্দর্যশালী। ৩৪ 

অই-সেস-পভাণং [ অতি-শেষ-প্রাপ্তানাম্ ] সর্বশেষ সীমায উপনীত, 
(জ্ঞানের ) শেব সীমায় ধাহাবা পৌহছিয়াছেন তাঁহাদেব, ধাহাবা 
নিঃশেষে [ অবধি ] জ্ঞান লাত কবিয়াছেন তীহাদেব। ১৩৯ 
অউণটূঠি [ উনযষ্টি ] উনযাট। ১৩৬ 
অউণজ্ঞবিং [ উনসপ্ততিম | উনসভ্ভব। ১৭৮ 
অউপসট্ঠি [ একো নবাষ্ট ] উনযাট। ১৩৬ 
অংসুয্ন [ অংশুক ] অংশুক, বন্ত্র। ৩২ 

অকপ্পেণং ব্যসি [ অকল্পেন বদসি, কল্পঃ আচাঁবঃ, শিষ্টাচারঃ ] 
শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ভাষায় কথা কহিতেছ। ৫৮ 

অকংপিএ [ অকম্পিতঃ ] অকম্পিত, একজন স্থবিবের নাম। ইনি 

গৌতম ইন্দ্রভূতির তৃতীয় ভ্রাতা ছিলেন। ইহার ৩০০ শ্রমণ শিষ্য ছিল। 
স্থানকবাসীরা ইহাকে গৌতমের ভ্রাতা বলিষা স্বীকার করেন ন1। 
তাহাবা বলেন ইনি গৌতমের বন্ধু ছিলেন। থে১। 

অকুডিলেণং [ অকুটিলেন ] সবল। অকুডিলেণং মগৃগেণং-_ 
বল পথে । ৯১৪ 

অকোছে অমাণে অমাঁএ অলোহে [ অক্রোধঃ অমাঁনঃ অমাষঃ 
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অলোভঃ ] ক্রোধশূগ্ঠ, যান - অভিমান, অহংকাব ] শৃন্ঠ, মাষাশৃচ্ভ ও 
লোভশৃন্য। ১১৮ 

অগাবাও অণগাবিয়ং [ অগারাৎ অনাগাবিত্বদ্ ] অগার বা সংসার- 

আশ্রম হইতে অনাগ্যাবিত্ব ব্রতগ্রহণ, সংসাববন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্যাসধর্ম 
গ্রহণ । ১১ ৯৪১ ১১৬ 

অগাবীএ [ অগারিনীঞ অগারিণ্যাঃ ] গৃহবাসিনীর, গৃহস্থবধূর। 
সা ৩৯ 

অগিহংসি [অগৃছে] গৃহ ব্যতীত অন্ত কোনও স্থানে, গৃছেব 

বাহিবে। সা ২৯ রি 

অগৃগিদত্তে [ অগ্নিদতঃ ] অগ্নিদত, ভদ্রবাুর শিষ্য স্থবির । থে ৫। 

অগৃিভূঈ [ অশ্নিভূতিঃ ] অগ্নিভূতি, গৌতমের ভ্রাতা স্থবির । থে ১। 
অংকোষ্প[ অংকে1ঠ-] অরকোভ ( গাছেব ফুল )। ৩৭ 

অংগুলিজ্জগ [ অঙ্গুবীয়ক ] আংটি। ৬১ 

অচ্চননয় [ অত্যুন্নত ] অত্যুন্নত, উচ্চ। ৩৬ 
অচ্ছেবয় [ আঁ্চর্যক ] আশম্চর্ধ। লোগচ্ছেবয়-ভূঞ [ লোকাম্চর্যভূভঃ ] 

জগতে আশ্র্যস্ববপ। ১৯ 

অ-্জিণাণং জিণসংকাসাণং [ অজিনানাং জিনসংকাশানাম্ ] জিন 

বা সর্বজ্ঞ ন! হইলেও ধাহাবা জিনকল্প তাহাদেব। ১৩৮ 

অজিয়াইং [ অদ্ভিতানি ] অজিত, জয় না-কবা, এখনও যাহা দ্রিত 
বা বশীভূত হয নাই সেইবপ (ইন্ড্রিষ জয কব )। ১১৪ 

অজিয়স্স [ অজ্জিতন্ত ] অঙ্রিতনাথেব। দ্বিতীষ তীর্ঘকবের 
নাম। ২০৩ 

অজ্জঘেসে [ আর্ঘোষঃ ] আর্যঘে।ষ, পার্খনাথেব শিষ্যু। ১৬০ 

অজ্জ চন্দণা [ আর্ধা চন্দনা ] আর্যা চন্দনা। ছত্রিশ সহত্র আর্বিকা” 

গণেব ইনি নেত্রী ছিলেন। চন্দনা বৈশালীবাঁজ চেতকেব কন্তা ছিলেন। 
মতাস্তবে ইনি চম্পাব বাঁজা দধিবাহনেব কন্তা। স্থানকবাসীদের 
উপাখ্যাঁনে আছে যে একজন সৈন্ত ইহাকে জয় করিয়া! আনিয়া বিক্রয 
করিয়াছিল। সেখানে ইহাকে অনেক নিগ্রহ সহ্থ করিতে হয়। ১৩৫ 



(৫) 

অজ্জ চেডয়ে [ আর্য চেটকঃ] আর্য চেটক। একটি স্থবিববুলের 
নাম] থে৭ 

অজ্জ জক্খিণী [ আর্ধা যক্গিনী] অবিষ্টনেমির শিষ্যা অ।ধিকা- 
নেত্রী । ১৭৭ 

অজ্জভাএ [ আর্যতয়া১, অথবা অগ্ত্বায় ] আর্ধদিগের নিয়ম অনুসারে 

অথবা অগ্ধ পর্যস্ত। সা ৬৭ 

অজ্জিয়া [ আর্ধক? ] আধিকা? নিপ্র্থী। ১৩৫, ১৭৬ 
অজ্জেণং [ আর্ধেণ ] আর্ধকতৃকি। ভিক্ষু বা নিগ্রঞ্থই আর্য। 

সত্রীলিঙ্গে অজ্জিয়া। সা ৫৭। 
অজ্জেব [ অগ্ৈব ] ততন্দণাৎ। সা ৫৯ 

অজবখিয়ে [ আধ্যাত্মিকঃ] আধ্যাত্মিক বা মানদিক। ১%, ৯০ 
৯৩১ ১০৬ 

অজঝয়ণং [ অধ্যযনম্] অধ্যয়ন, অধ্যায় | ১৪৭। সা। ৬৪ 

অংচেই [ আকুষণয়তি ] সংকুচিত কবেন। ১৫। অংচিতা [ আকুষ্য ] 

কৌচ.কাইয়া। ১৫ 
অংছাবেই [য়্াকোবি *আকর্ষয়তি, পিখিষাছেন। অর্থটা কিন্ত 

আকর্ষণ নয়, স্থাপন। হুতবাং *আস্থাপয়তি'ই সংস্কৃত প্রতিরূপ। ] 
(আত্যস্তর যবনিক1 ) স্থাপন করাইলেন। ৬৩ 

অট্ণ সালা [ ব্যায়ামশালা। পবিশ্রমশাল। ] ব্যাধামের আখডা। ৬০ 
. অট্ঠ[ অর্থ ] ও অথ [ অর্থ] এক “অর্থ, শব্ধ হইতে উৎপন্ন 
হইলেও অর্থবিভিন্নতা আছে। প্রয়োজন, উদ্দেশ, "অভ প্রায়+ 
“হেতু” প্রভৃতি ব্যগ্জনালন্ধ অর্থে 'অট্ঠ' শব্দের ব্যবহার হয়। ব্যুৎ্পতিগত 
অর্থ, বাচ্যার্থ বা অভিধার্থে অথ" শব্র প্রয়োগ হয। "অভ্র 

স্থানে 'এখ" হয়, কচিৎ “অখথ'ও হইয়! থাকে। কিন্তু 'অট্ঠ? হয় না। 
অষ্ট' স্থানে “অট্ঠ” হয়। ৮১ ১২, ১৩১ ৫০১ ৭৩১ ৮৩১ ৯২৪ ৯১৯ থে ১। 

সা ১১২১ ১৮৪ ৪০১ ৬৪ | 

অট্ঠ [ অষ্ট ] অট। অট্ঠংগ [ অষ্ট।ল্গ ] অট্ঠতীসং [ অষ্টাত্রিংশৎ ] 

অট্ঠম [ অষ্টম ], অট্ঠসয [ অষ্টাশতম্], অট্ঠারস [ অষ্টাদশ ], ৪, 



(৬) 

৬৩১ ৬৪5 ১১৪১ ১১৯/ ১৪৫১ ১৬২১ ১১৩১ ১২৮১ ১৩৭১ ১৭৫ | সা ৪৪১ 

ত্৩। 
অট্ঠ স্ুক্ছমাইং [ অষ্ট হক্সাণি ] আটটি হথক্ম জীব। আচাবাদি 

সুত্র ১২-৭ অধ্যযনে এই-সব সুন্ম জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। 
সা" ৪৪-৪৫ হুত্রে বনু সুক্ষ ( অর্থাৎ সহ্স! অদৃষ্ঠ ) জীব বা জীবাণুব 
বর্ণনা আছে। টীকাকার যে সকল ব্যাখ্যা দিধাছেন তাহার কিয়দংশ 
যাকোবি উদ্ধত কবিয়াছেন। নিয়ে দেওয়! হইল £ 

“পণক-উলী : সা চ প্রাক প্রাবৃষি ভূমি-কাষ্ঠতাগুদিযু জায়তে, 
যত্রোৎপঞ্ভতে তদ্-দ্রব্য-সমবর্ণাচ। বীজ-হুক্ষমঃ কণিকা শাল্যাদি- 
বীজানাং “নহী” তি, কঢা নখিকা। হরিত-হুক্মমঃ নবোদ্ভিন্নং 

পৃথিবীলমবর্ণং হবিতং তচ চাল্পসংহননতাৎ স্ভোক্ষেনাপি বিনশ্ততে। 

পুপশুক্ষং £ বটোডুংবরাদীনাং তৎ্সমবরণতাদ্ অলক্ষ্যং তচ.চোচ্ছসেনাপি 

বিবাধাতে। অগুন্ক্পম্ঃ উদ্দংশ! মধুমক্ষিকা-মৎকুপাগ্ভাঃ তেযাম্ অওম্ 

উদ্দংশাগম্। উৎকলিকাণ্ডং লুতা পুটাওম্। পিপীলিকাওং কাটি" 
কাওম্। হলিক! গৃহকোকিলা ব্রাঙ্গণী বা তস্যা অওং হুলিকাওম্। 

'হুলোছলিয়।! অহিলোভী সরডী কক্ধিওী” ত্যেকার্থাঃঃ তস্যা 
অওম। এতানি হি হুক্ষঃণি গ্যঃ। লষনম্ আশ্রয়ঃ সত্বনাম্, যত্র 

কীটিকাঘ্যনেক-সুক্ম-সত্ব! ভবস্তীতি লয়ন-সুক্মম্ যথা £ উত্ভিংগ! ভূম্নকা 
গর্দভাকতয়ে! জীবাস্তেষাং লয়নং ভূমাবুৎকীর্ণগ্হম্ উভিঙ্গলরনম্। ভূপু 

শুষ্ভ্বাজীঞ্গলশোষ।নস্তবম্ কেদারাদিস্ফুটিতা দলিবিতার্থঃ। ভিজ্জএভি 

বিলং (খঙ্জুবিলং-_নুবে।ধিক1)+ তালমূলকং তালমূলাকাবং অধঃ 
পৃথু উপবি হুদ্মং বিববস্ » শম্বু.কাবর্তং ভ্রমবগৃহম্। স্েহ হুক্মম্ £ “ওস"তি 

অবশ্থায়ো যঃ খাৎ পততি হিমপ্ত্যানোদবিন্দুঃ | শিহিকা ধুসবী। 

কবকা ঘনোপলঃ| হরতন্ভূ” নিঃস্থততৃণাগ্রবিশ্দুরূপো যো যবাঙ্ুবাদো৷ 
দৃশ্ততে। সা* ৪৪-৪৫ | 

অট্ুঠমে প্ক্খে, অ।সাঢ শুছ্ধে [ অষ্টমঃ পক্ষঃ আধাঢ শুদ্ধঃ। কৃষ্ণ! 
প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস। প্রতি মাসেব প্রথম পক্ষ বছল 
পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ শুদ্ধ পক্ষ ব! শুরু পক্ষ।] শ্রীগ্মের অষ্টম পক্ষ অর্থাৎ 



(৭) 

আঁধাচেব শুরু পক্ষ। জৈনশাস্ত্রে বখ্সর তিন খতৃতে বিভক্ত : গ্রীষ্ঘঃ 
বর্ষা, হেমস্ত। প্রতি খভুতে চাবি চান্র মাস। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ 
ও আধাঢ় এই চাবি মাসে গ্রীষ্ম খতু। শ্রাবণ ভাত্র, আশ্বিন, 
কাপ্তিক এই চারি মাসে বর্ষ।। অগ্রহায়ণঠ পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, 

, হেমন্ত। ২ 
অট্ঠিস্থহাি [ অস্থিনুথয়া । “অভ্ভি' স্থানে “অখি' ও “অস্থি, স্থানে 

'অটুঠি হয) ] অস্থি-দ্খকব। “সংবাহণাঞ পদেব বিশেষণ। 

দংবাহন” অনসমূহে হুখকর চাপ। হাত-পা! টেপা। ৬০ 

অট্ঠিফা [ অস্থিতাঃ ] অস্থির, চঞ্চল। “কুস্ক+ নামক নুস্প জীব স্থির 
থাঁকিলে দৃষ্টিগোচর হুধ না, চঞ্চল হইলে দৃষ্টিগোচর হুষ | ১৩২। সা৷ ৪৪ 

অট্ুঠিষগ্গাম [ অস্থিক গ্রাম ] অস্থিক গ্রাম। কথিত আছে এই 

গ্রামে এক ষক্ষ বাস করিত। তাহাব ভুক্ত জীব-জন্তর অস্থি পুঞ্জীভূত 
হইলে সেই অধ্থিপুঞ্জের উপর যে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই অস্থিক- 
গ্রাম। “বধশান” ইহাব অপর নাম। পাচ দেশে এই গ্রাম ছিল। 
মহাবীব স্বামী ভিক্ষুূপে এই অঞ্চলে পবিভ্রমণ কবিযাছিলেন। ১২২ 

অড্ঢ [ অর্ধ] অধ” আধ। ১৪, ১৫ 

অভ্ঢাইজ্জেন্গ দীবেছ্ [ অধ ভতীবেষু দ্বীপেষু] আভাই দ্বীপে বা 

মহাদেশে । কল্পলোক ও মত্্টলোকের মধ্যে তি্ষগূলোকের অবস্থান! 

এই তির্য্যগূলোকে আভাইটি দ্বীপ বা মহাদেশ আছে। প্রত্যেক দ্বীপে 

“মহাবিদেহ* নামে এক একটি গুপ্ত দেশ আছে। তির্ষগূলোকে ধাহাবা 
যান তীহাবা পরজন্মের পর  বিমানলোকে যাইবার অধিকারী । 
১৪২১ ১২২ 

অণংতে অন্ুত্তরে নিববাঘাএ নিরাবরণে কজিণে পড়িপুন্ে 
€কবল-বর-নাণ-দংসণে সমুপ পন্গে 2 [ টাক £ “অনভ্তম্ অনন্তার্থ- 

বিষষত্বাৎ) অন্ুত্তরম্ সর্বোভমত্বাৎ্ঃ নিব্যাঘাতং কট-কুট্যাদিভির্ 

অগ্রতিহতত্বাৎ; নিরাবরণং ক্ষাধিকত্বাৎ: ক্কতন্₹ং সকলার্থগ্রাহকত্বাৎ 

পতিপুন্ে £ প্রতি পূর্ণং সকল-স্বাংশ সহিতত্বাৎ; কেবলম্ অতএব ববং 

জ্ঞানং দর্শনং চ ততঃ প্রাকৃপদাভ্যণং কর্মধারয়ঃ ? তত্র জ্ঞানং বিশেষাববোধ 



(৮) 

বপং দর্শনং সামান্তবৌধবপম্।”» সমুৎপন্নম্। --এটি একটি পুনরুজ্ত 
বাক্য (পু* বা" ১) গ্রন্থ মধ্যে অনেকবা'ব এই বাকাটি সন্গিবিষ্টহইয়াছে। 
অণংতস্স [ অনন্তস্ত ] অনস্তনাথেব। চতুর্দশ তীর্থকবের নাম। ১৯১ 

অণট্ঠাবংধিস্স--যাহার অষ্টাঙ্গ সুবদ্ধ বা হুদূচ নয়। যে আষ্টাঙ 
বাধিষা আসন পবিগ্রহ করে নাই। সা! ৫৩ 

অথভিগ্গহ্যি-লেজ্জাসপিষস্স [ অনভিগৃহীতশয্যাসনিকম্ত ] যে 

সৃষ্যা ও আসন গ্রহণ কৰে নাই তাহাব। সা! ৫৩ 
অণবকংখমাণে [ অনবকাঙক্ষমাণঃ ] অপেক্ষা ও আকাজা। ন। 

কয়িযা। সা ৫১ 

অণাপুচ্ছিতা [ অনাপৃচ্ছ্য ] জিজ্ঞাসা না করিয়া। সা ৪৬-৫১ 

অণাতাবিয়স্স [ অনাতাপিতন্ত ] তপণ্চবণেব ছুঃখতাপ যে সহ 

করে নাই তাহাব। 
অণাঁদবে [ অনাশ্রবঃ ] আশ্রবশৃন্ঠ। শুভাগুভ কর্ষে বদ্ধ হুইবাঁব 

ছাব বা কাধণকে আঁশ্রব বলে-_“শুভাশুভকর্মঘবারবপ আশ্রবঃ।* 
ছিন্রযুক্ত নৌকায় যেমন জল প্রবেশ করে তেমনি কোনও পদার্থে 
অন্ধুরাগ বা ব্বেষ উৎপন্ন হুইলেই কর্মবন্ধনেব দ্বার খুলিষা যাঁয়। যে 
আশ্রবেব পবিণতি শুভ তাহ! শুভাশ্রব বা! পুণ্যাশ্রব, আর যে আশ্রবেব 

পরিণতি অণ্তত তাহা! অণুভাশ্রব ব! পাঁপাশ্রব। কর্ম বন্ধন হইতে 
মুক্তি লাভ কবিতে হুইলে শুভ-অণ্ডত সর্ববিধ আশ্রব হইতে মুক্ত 
থাকা চাই। আশ্রব ৪২টি, তন্মধ্যে ১৭টি প্রধান। ১। কর্ণাশ্রব ঃ 
কর্ণের শ্রীতিকর ব! বিবক্তিকর ধ্বনি প্রতি আসক্তি বা বিবজি। 

২। অক্ষ্যাশ্রব £ অক্ষিব গ্রীতিকব ব। বিবক্তিকব বূপে অনুরাগ বা 

বিরাগ। ৩। নাসিকাশ্রব। ৪1 জিহ্বাশ্রব। ৫। ন্পর্শাশ্রব। 

পীচটি ইন্দ্রিয়াশ্রব। ৬ | ক্রোধ, 9। মান, ৮। মায়া, ৯। লোভ, 
চারটি কষাষাশ্রব। ১০। হত্যা, ১১। অন্তভাবণ, ১২। অপছ্বণঃ 
১৩। প্রলোভন, ১৪। অন্রন্ধচর্য--পীচটি অব্রত আশ্রব। ১৫। মন, 
১৬। বচন, ১৭। কায় আশ্রব--তিনটি যোগাশ্রব। এই সতবোটি 
প্রধান আশ্রব। অবশিষ্ট ২৫টি অপ্রধান আশ্রব। ১৮। কায়িক 



€ ৯) 

আশ্রব, অসাবধাঁনভাবে দেহেব স্চালনে অন্ত জীবেব ক্ষতি হইতে 
পাবে, ইহাই কায়িক আশ্রব। এইবপঃ ১৯। অধিকরণিক? 
২*। প্রদেশিকঃ ২১। পরিতাপনিকঃ ২২। প্রাণাতিপাতিক, 

২৩। আরভিক, ২৪। পাবিগ্রহিক, ২৫। মায়াপ্রত্যয়িক ২৬। মিথ্যা- 

দর্শন-প্রত্যয়িক, ২৭। অপ্রত্যাখ্যানিক, ২৮। দৃষ্টিক, ২₹৯। ন্পৃষ্টিক, 
৩*। প্রাতীত্যক, ৩১। সামস্তোপনিপাঁতিক, ৩২। নৈশস্ত্রিক, 

৩৩। শ্বহত্তিক, ৩৪। আজক্ঞাপনিক, ৩৫। বৈদাবণিক, ৩৬। 

অনাভোগিক, ৩৭1 অনবকাজ্কা-প্রত্যক্িক, ৩৮। প্রয়োগিক, 

৩৯| সামুদ্রায়িক, ৪০। প্রেমিক, ৪১। স্বেষিক, ৪২। ঈর্ধাপথিক 
আঁশ্রব। মহাবীর স্বামী সমস্ত আশ্রব হইতে মুক্ত ছিলেন। ১১৮ 

অণীয়াণং [ অনাদানম্ ] অবিধি, অগ্রহণীয় বিধি। সা ৫৪ 
অণিজ্ঞিন্নস্স [ অ-নিজীর্ঘন্ত ] যাহা জীর্ণ হয নাই এমন ( কর্ম )। ১৯ 

অণিয়াণং [ অনীকানাম্ ] সেনাসমুহেব। ১৪ 
অণিষাহিবঈণং [ অনীকাধিপতীনাম্ ] সেনাপতিদিগেব । ১৪ 
অণুওগধবং [ অন্ুযোগধবম্ ] ধর্মশান্তবক্ষক, জৈনসিদ্ধাস্তসমূহ যিনি 

মনে রাখেন। থে ৯৩। 
অণুকংপণ [ অনুকংপন ] অন্কম্পা। মাউ-অন্গকংপণট্ঠাএ [ মাতুঃ 

অন্ুম্পনার্থায় ] মায়েব দুঃখে ছুঃখান্ছভব বশতঃ। ৯২ 

অগুচ্চাকুইফস্স [ অন্ুচ্চাকুক্ষিকম্ত ] যাহাব কুক্ষি বা মেকদণ্ড উচ্চ 
নহে, ষে কুজ। সা ৫৩ 

অগুদিসিং, দিলিং বা অধুদিসিং বা | দিশং বা বিদিশং বা] দিগ্ঁ 
বিদিকে( যাইবার সময় )। সা ৬৯ 

অপুজাণউ [ অন্থজানাতু ] অনুমতি ককন। ২৮ 
অথুত্তবে [ অনুতরঃ ]সর্বোতম। ৯ 

অধুত্রবোববাইয়াশং [ অন্থতরোপপাতিকানাম্্, অনুভ্ভরেষু বিজয়াদিযু 

বিমানেষুউপপাঁতে যেষাং তেবাম্ ] অন্তর বিমানে বাহার পৌঁছিয়াছেন 
তাহাদেব। ১৪৫১ ১৬৬১ ১৮১১ ২২৫ 

অগুদ্ধরী[ অন্দ্ধবী ] কুক্ম জীববিশেষ, কুস্থ, অনুদ্ধরী। ১৩২, সা ৪৪ 
0. ১932 



€ ১০) 

অথুদ্ধয়[ অনুদ্ধত, অপবিত্যক্ত ] অপবিত্যক্ত। ১০২ 
অধুণাঁঈ [ অনুনাদী ] অন্থকবণকাঁবী | (মেঘ গর্জন" ) বিভম্বী। ৪৪ 
অণুপ্পইন্নং [ অন্থপ্রকীর্ণম্] পবস্পব অন্তঃগ্রবিষ্ট। 165: 066- 

জনয, ৪৬ 

অণুপবিসই [ অনুগ্রবিশতি ] আবন্ত করিল। দঈহম্ অণুপবিসই” 
তর্ক আরম্ত করিল, ভাবিতে লাগিল। ৮ 

অগুপালিতা [ অন্থপাল্য ] পালন করিযা। সা! ৬৩ | 

অণুময়াইং [ অন্থমতানি ] অন্ুমত, অনুমোদিত । সা! ১৯। 
অপুবুহই [ অনুবুংহতি, অন্গুবোধয়তি ] উচ্চারণ করিলেন, হাকিলেন, 

বুঝবাইলেন। ১৯, ৫৩ 
অণোজ্জা [ অনবস্তা ] অনবস্তা বা প্রিয়দর্শনা, মহাবীবস্বাসীব 

কন্তার ছুই নাম। ৯৯৯ 
অন্নমন্েণং | অন্োন্তম্ ] পবম্পব, অস্ঠোন্ত | ৭২ 

অতুরিয়ং [ অত্বরিতম্ ] ত্ববা না! কবিষাঃ ধীবে ধীবে। ৫, ৪৯, ৮৮ 
অথ [ অত্র] এখানে। থে৯ 

অথং [ অর্থম্] অর্থ। ৯, ৫০, ৭৯| সা ৬৪ 

অথমণ- [ অস্তমন- ] অস্তগমন। ৩৯ 

অথি] অন্তি] আছে। ১৯। সা ১৯; ৩৮? ৩৯, ৫২, ৫৯ 

অখি- [ অস্থি“ ] অস্থি। সাধারণতঃ “অস্থি' স্থানে “অটুঠি” হয়। 

পাঠান্তব “অটুঠি-। ৬০ 
অথেগইক্সাণং [ "্অথেগইয়া আযবিষা” ইত্যক্তম, 'অথং ভাসেই 

আয়বিও' ইতি বচনাৎ। অর্থ এব অনুযোগ এব, একাধিত। একাগ্রতা, 
অর্থৈকারিতাঁস্ তেষাম্। অথব! অস্ত্যেতদ্ যদ্ একেযামাচার্য/ণ| মিদমুক্তম্ 
ভবভীতি এবং ব্যাখ্যেয়ম্। ভত্র ষষ্ঠী ভৃতীয়ার্থে ততশ্চাচার্ষৈবিদমুক্তং 

.ভবতি।”- সন্দেহবিযৌষধি টীক11 ] আচার্যদিগের | লা! ১৪১৯, ৬৩ 
, অথববণ বেয় [ অথর্ব বেদঃ ] অথর্ব বেদ। ১০ 
অন্ধ-[ অধ-] অর্ধ। “অদ্ট্ঠম” (সাড়ে সাত), “অদ্ধনব" 

'তান্বনবম' (- সাঁডে আট ), “অদ্ধ;টুঠ [ অধতুর্থ ] (সাড়ে তিন )? 



(১১) 

ইত্যাদি প্রযোগে “অর্ধ শব্দে নূনার্থতা প্রকাশ পায়। ফ্লাকোবি 

“অদ্ধট্ঠ শবের মূল 'অধ্ভৃতীয়” ধবিয়াছেন। সেটা তুল। ৩৯, 
১৯৪-২০৩১ ২ ১৪৭) ৯১ ৫১১ ৭৯১ ৯৬5 ১৫২১ ১৬৫1 থে ৯১ সা ৫51 

অংতগতে, অংতকডে [' অন্তরৃৎ ] তিনি শেষ কবিয়াছিলেন, জাতি- 

জরা-মবণবন্ধনের অস্তে গিষাছিলেন, কর্মবন্ধন ছেদন করিয়া মোক্ষল/ত 

করিয়াছিলেন । ১২৪, ১৪৬, ১৪৭ 

অংতরুণেন্ছ [ অন্তকুলেষু, অন্ত্যজকুলেযু ] অন্তযজকুলে, চণ্ডালকুলে। 
১৭১১৯ নর 

অংতবাবাস- [ অন্তবাবাস-, য্াকোঁবি দবর্ধারাত্রী” লিখিয়াছেন, 
“অন্তঠ মধ্যে, “আবাস অস্থাক্গী বাস, অন্তবাবাস। অথবা “অন্তরা” 
মধ্যে অর্থাৎ গ্রীন্ম ও হেযস্তেব মধ্যে অথবা পরিজমণের মধ্যে বাস, 
অন্তরাবাস ] বর্ধাকালীন অস্থাধী বাস, বর্ধাবাস। ৯১২১ ৯২৪। 
অংতরিজ্দিয়া[ অন্তবীষ! ] স্থবিরগণের এক শাখার নাম। থে৮।, 
অংতেউব [অন্তঃপুর ] অন্তঃপুব। ৯০১ ৯১১ ১১২ , 

অংতেবাসী [ অস্তেবাসী ] অস্তেবাসী, শ্রঘণশিষ্য। অংতেবাসিণী * 

[ অস্তেবাসিনী ] অন্তেবাঁসিনী, শিষ্ঠা। ১২৭, ১৪৪১ থে ৫। 
অপভিলেহুণা-সীলস্স [ অপ্রতিলেখনাশীলস্য ] যে ভ্রভগ্রহণ ও 

তপশ্চরণে অভ্যস্ত নহে। সা ৫৩ 
অপডিন্নবিত্ত/া [ অগ্রতিজ্ঞাপ্য ] প্রতিজ্ঞাপন না কবিয়া, না 

জানাই । সা ৫২ 
অ-পচ্ছিম-মারণংতিয়-সংলেহণা-ভুসণা-ভুসিএ 

[টাকাকাৰ ; অপশ্চিম মবণস্ তত্রভবা, আর্বত্বাদ্ উত্তরপদবৃদ্ধো 
অপশ্চিম মারণাংতিকী সা চাসৌ সংলেখনা তস্য! 'জুসণভি সেবা 
তয়! ভূঁসিএ ভ্তি ক্ষপিতশরীবোহত এব প্রত্যাখ্যাত-ভক্তপানঃ ] সংলেখনা 

তপস্যা, বাণাঘাত, কণ্টকাধাত, অগ্নিতাপ প্রভৃতি সহ করিয়া কুচ 
সাধন ছাবা যে তপন্তা অনুষ্ঠিত হয, তাহা সংলেখনা। ভুবণা-সেবা 
[ -« ছ্যবণ1-দেবসেবা ]1। ভূধিত-সেবিত? পশ্চিম-_সর্বশেষ। 
অপশ্চিম _-সর্বশেষ সংলেখন! অপেক্ষা! অন্পকঠোর অস্তিম-পূর্ব সংলেখনা। 



(৯২) 

'অপশ্চিম-মাবণীস্তিক-সংলেখনা+-- বিশিষ্ট পারিভাবিক শব্দ, তপস্যা- 
বিশেষের সংজ্ঞা। এই ক্ৃচ্ছসাধ্য তপস্যায় প্রাণ পর্যন্ত পণ কব! 

। হয়। এই তগস্যায় দেহ কুশ হইলেও জ্যোতি উদ্ভাসিত হব। অপস্চিম- 
মারণান্তিক-সংলেখন! নামক তপস্য| সাধনে যাহার দেহ শ্বর্গীয় 
জ্যোতিতে উদ্ভাদিত হয়। আচারাঙ্গ ১1৭1৭ হুত্রে “তিক্ত- 

প্রত্যাখ্যান-মবণ” ( আহার ত্যাগ পূর্বক মৃত্যুব্রত গ্রহণ) রষ্টব্য। 
সা" ৫১। 

অপমজ্জণা-দীলস্স [ অ-গ্রমার্জনা-শীলন্ত ] মান-মার্জনাদি কার্যে যে 

অন্যন্ত নহে, ষে নিয়মমত ন্ননি-মার্জনাদি করে না। সা ৫৩ 

অপরিরএনং [ অপবিজ্ঞপ্তেন ) অপরিন্নয়স্দ [ অপবিজ্ঞপ্তসয 7 

পাঠাস্তব 'অপরিশনব্জস্স+ ] যে (প্রতিশ্রুতি ) জানায় নাই, তৎকতৃর্ক ১ 

যে [ অনুবোধ ] জানায় নাই তাহার জন্ত। লা ৪০ 

অপাঁণএণং [ অ-পানকেন, কিমপি পানীয়ং ন গৃহীত্বা] 
নিবন্ধু। ১১৬, ১২০৪ ১৪৭ 

অপুটুঠ-বাগরণাইং [ অ-পৃষ্ট-ব্যাকবণানি, বিনা প্রশ্নেন ব্যাখ্যানানি ] 
যাহা কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই, এমন প্রশ্নের উত্তর ও তাহার 
বিশদ ব্যাখ্য/। ১৪৮ 

অপুণবাবত্তি-সিদ্ধি - গই - নাঁমধেক্রং [ অপুনরাবৃতি - সিদ্ধি - গতি - 
মামধের়ম্ ] ১৩৬ 

অপপড়িবাঈ [ অগ্রতিপাতী ] গ্রতিপাতশূন্ভ। ১১২ 
অপ্ফোডিয় - লংগুলং [আ- ক্ফোটিত-লাগ্ুলমূ] যে লেন 

আছভাইতেছিল। ৩৫ 
অবীয়ে [ অদ্বিতীয়ঃ ] অদ্বিতীষ। ১৯৬১ ১৪৭ 
অব.ভংগণ | অভ্যঙ্গন ] অভ্যঙ্গন, সিগ্ধ পদার্থ মলি । ৬০ 

অবভংগিয় [ অভ্যংগিত] অঙ্কেব অভ্যন্তবে প্রবেশ কঝ|ইহ্া 

মার্দত। ৬* 
অব.তথুন্নায় [ অভ্যনুজ্ঞাত ] অনুমোদন করা হইলে। ৪৭ ৮, 

৯১০1 সা ৪৬ 



(১৩) 

অব তহিয় [ অভ্যধিক- ] তদপেক্ষা অধিক। ৬১ 

অবভিংতর [ অভ্যন্তব ] অভ্যন্তর | ১০০১ ৩২, ৬৩ 

অতগৃগ [ অভগ্ন ] অভগ্ন, সমগ্র! ১১৪ 

অভিকৃথণং [ অভীক্ষম্ ] বারে বাঁবে, ঘন ঘন, পুনঃ পুনঃ। সা ১৭ 

অভিজস- [ অভিষশঃ ] কুলেব নাম। থে" ৯। 
অভিথুপমাণ, অভিথুব্বমাণ"[ অতিষ্ট মাণ- ] বাহার সম্মুখে স্তৰ 

করা হইতেছে । ১১০, ১১৩১ ১১৫ 

অভিণংদপ- [ অভিনন্দন- ] চতুর্থ তীর্থংকব। ২০১ 

অভিণংদমাণ- [ অভিপন্দমান- ] অজ্যর্থমান। ১১০১ ১১৩ 

অভিপিব্বট- [ অভিনিবৃ্ভ- ] পার হইয়া যাওয়া, বিগত । ১১৩, ১২০ 

অভিন্নাস়া- [ অতিন্নাত্া যাঁকোবি “অভিজ্ঞাতঠ লিখিষাছেন ] 

অভিন্নাত্ম!, অতিপ্রিয়, অস্তবঙ্গ। থে ৫,৬ 

অভিলাঁব" [ অভিলাপ-] নাম পবিবন্তন ও নৃতন নাম সংযোজন পূর্বক 
পাঠ। “মহাবীর? স্থানে পার্থ শব্দেব উল্লেখপূর্বক পাঠ। ১৫১, ১৫৪ 

অভিসংথুণমাণ- [ অভিসংস্ত,রমান- ] সংস্ত,য়মান, ধাঁহার অ্তবগান 

কবা হুইতেছিল। ১১৩ 
অভিসিচ্চমাণী [ অভিযিচ্যমানা ] অভিবিচ্যমানঃ বাহার অভিষেক 

করা হইতেছিল। ৩৬ 
অভিসিংচই [ অভিসিঞ্চতি ] অভিষেক কবে, সেচন কবে। ২৯১। 

অভিসেয়_-অভিবেক। ৪, ৩৩১ থে ৯৯ 

অভীই [ অভিজিৎ ] অভিজিৎ, নক্ষত্রের নাম। ২০৪১ ২০৫, ২২৭ 

অমচ্চ-[ অমাতা- ] অমাত্য, সদস্য, সভ্য | ৬১৯ 
অমমে, অমাণেঃ অমায়ে [ অমমঃ8 অমানঃ, অমাক্ঃ ] মমতা, 

অভিমান ও মায়াবর্জিত। ১১৮ 
অমিজ্জ-| অমেষ- ] অমেক্ । ১০২ 

অমিয়- [অমিত-] অপরিমিত। ৩৪ 

অমিয়াসণিষস্স [ অমিতাসনিকন্ত | বীবাদন, যোগাসনাদি নির্দিষ্ট 
আসন বাঁধিয়া! ষে উপবিষ্ট হয় নাই। অবদ্ধাসন। সা৷ ৫৩ 



(১৪) 

অমিলায়-মল্স-দামং [ অক্পানমাল্যদাণ ] অগ্লান ফুলে মাঁল্য। ১০২ 
-অংবিল- [ -অক্-]টক। ৯৫ 

অন্মাপিউ- [ মাতা-পিভৃ- অন্ন! “৫ অস্থা ] যাতাপিতা | ১০৪; ৯০১ 

5০৮। ১১০ 

অম্হ-[ অন্ম-] উভ্তমপুকবের বহুবচনীক্ পর্বনাম। ৫১ 
অয়ল” [ অচল- ] অচল। ১৬ 

অরলভায়া [ অচলত্র/ত1 ] স্থবিরনাঁম। তিন শত শ্রমণ শিষ্যের 

আচার্য । থে ১ 

অব,_-অরনাথ,-১৮শ তীর্ঘকর। ১৮৭ 

অরয়- [ অবজসূ- ], অরয়হ্বরবথধবে [ অরজোবর-বন্তরধরঃ ] রজোহীন 
আঁকাশের স্তায় [ শুত্রবর্ণ ] বন্ত্রধারী। ১৪ 

অরুয্ং [ অকক্ ] রোগবন্জিত। ১৬ 

অর্িট্ঠনেমি [অরিষ্টনেমি] হরিবংশোভূত ২২খ তীর্থকর | ১৭০-১৮৩ 
অরিহদতত, স্থবির হুটঠিয়জুপ পড়িবুদ্ধের শিফ্প। স্থবির । থে ১০ 
অরিহদিন্ন-_ভাতিন্মর স্থবির সিংহ্গিরির প্রি্শিষ্ | স্থবির | থে ১১ 
অরিহংতাঁপং [ -€ অর্হদ্ভ্যঃ » অর্থত[ম্। প্রাক্কতে চতুর্থী স্থানে 

বন্ঠী বিভক্তি হয়। অনুম্থার বা হুসন্ত বাঞনের পূর্ববর্তী দ্বর ত্ুম্ব 
ত্বর হয়। নাম্১ ণং। ভগবান্ ১” ভগবধ, পূর্ব ৯ পুবব; তীর্ঘ ৯ 
তিখ। অর্থৎ--অর্হস্ত, ৯ অবহত্ত-অরিহস্ত.+ণং ৬৩. অরহ্স্তাঁণং, 

অরিহস্তাণংৎ। (৬1৩) ণং €- নাম্) বিভক্তির পুর্বস্বর দীর্ঘ হয়। 
অর (রি) হুংতো -হুংতে, -হুংতস্সঃ “হংতাণং, -হুংতেন্দ (২) 
-হংতেণ (২) -হংতেছি (২) পহুংতাও» শহুংতং।| “অবহা” 

'অরহও'_ প্রাচীন রূপ।] জৈন তীর্ঘথকর (ধর্ম প্রচারক ) দ্বিগকে 

'অরহা” বলা হগ়। -নর্বজ্ঞোে ছ্িতরাগাদিদোবদ্েলোক্যপৃজিতঃ। 
বথাস্থিতার্থবাদী চ দেবোহহন্ পরমেখরঃ ॥ সর্বজ্ঞ, বিষয়াসক্তি প্রত্ৃতি 
সর্ব দোষ বর্জিত, ভ্রৈলোক্যপু্গিত, বথ]স্থিভার্থবাদী দেব পরনের 
অর্থ নামে খ্যাত। জি" ১। 

[টীকাকারের ব্যুৎপততি ঃ দেবাদিত্যোহতিশর-পুজা-বন্দনাস্তর্হতাদ্ 



€ ১৫ ) 

অবহৃংতাঁণং১ তথা! বর্ষার - হননাদ্ অবিহংতাণং, কর্মবীজাভাবে 

তবেধপ্রবোহণদ অকহংভাণং ইতি পাঠন্রযম্। ] 
অলাহি-__অলং (-পর্যাপ্তঃ পূর্ণ) ও দঅপেছি* (-যাঁও ) 

ছুই পদেব অর্থ এখানে একত্র হুইযাছে। “আর চাই না» আৰ 

দিও না” এইরূপ অর্থ। হেমচন্দ্র ২১৭৯ সুত্রে “নিবারণ অর্থে 

“অলাহি' অব্যয়। সা ১৮ 
অল্লীণ-পলীণ-গুত্তে [আলীন-প্রলীন-গপ্তঃ ] কৃর্মবৎ সর্বেন্দ্রিকর 

লুকাইয়৷ ম্বৃতবৎ শযান, অনড অবস্থাষ গর্ভমধ্যে মৃতবৎ লুক্কায়িত। ৯২ 
অবক্কমই [ অপক্রামতি ] নিশ্রান্ত হুইয়। গেল। ২+ 
অবগধ-্পবিস্সমে [ অপগত-পবিশ্রমঃ ] পরিশ্রমজনিত ক্রান্তি 

অপগত হুইলে। ৬০ 

অবগিজ ঝিম অবগিজ.ঝিয় [ অবগৃহা অবগৃহ ] উদ্দেশ জানাইয়া 

জানাইয়া, যেদিকে যাইবে সেই দিকের কথা জানাইয়া যাইতে 

হইবে। [ অবগৃহ্থোদ্িশ্তাংহম্ অমুকাং দিশম্ অন্ুদিশং বা বাম্তা- 
মীত্যন্থসাধুত্যঃ কথন্িত্বা -সন্দেহ বিযৌষধি টাকা। ] সা! ৬১ 

অববত্ত- [ অপব-বাত্র-] শেষ বাত্রি। ২, ৩০১ ৯০ 

অবহরই [ অপহবতি ] অপহরণ করে। ২৮ 
অবি [ অপি ] অনুসর্থ। 
অবিগৃঘ- [ অবিদ্ব-] অবিষ্ব, বিদ্বহীনতা। ১১৪ 

অবেইয়ণ অবেদিত ] অজ্ঞাত, অঙ্জেয়, জ্ঞানাতীত। ১৯ 
অব্বাবাহ-[ অব্যাবাধ-] বাঁধাশৃন্য | ১৬, ২৮; ৩০ 

অসংখেজ্জ- অসংখ্যেয়-] সংখ্যাতীত । ২৮, ২২৬ 

অদণ ] অশন ] অশনঃ ভোজন। ৮৩, ১০৪। সা ৪০ ৪২১ ৪৩ 

অসংদিদ্ধণু অসন্দিগ্ধ-] অসন্দিগ্, সন্দেহাতীত | ১৩ 
অসংভংত! [ অসংত্রান্তা-] ভ্রান্তিশুন্য । ৫১ ৪৭ 

অসমিয়স্স [ অসমিতন্ত, অ-সম্যকৃ-প্রবৃতত্ত ] প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্রত 
গ্রহণ ষে করে নাই। বিচলিত-চিত্ত। সা ৫৩ 

অসীইমে [ অশীতিতমে ] অশীতিতম । ১৪৮ 
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অসোষ] অশোক-] অশোক | ৩৭১ ৩৯; ৫৯, ১১৫) ৯১৬১ ১৫৭১ 
১১ 

অহ অথ] তাবপব। 

অহ্-পংড়ুবে [ অধ-পাঁও্ব ] অর্ধপাওুব, অধধলীত অধশিত্র। 
অধেজ্বজল। ৫৯ 

অহ্যশ্ অহত, অক্ষত-] অহত, অক্ষত, সমগ্র। ৬১ 

অহরোট্ঠা | অধবৌষ্ঠ] নীচেব ঠোঁট। উত্তবোট্ঠ--উপবেৰ 
ঠোঁট। সা! ৪৩ 

অহ্বা[ অথবা ] অথবা । 

অহা-ষথা। অহাবাযরে, অহামছমে-২৭।| অহাপংডুবে, 

অহকমেণ_-৫৯ অহাবচ্চা-থে ৫১ ৬। অহালংদ--সা ৯। অহা" 

সন্লিহিক্-_সা ৫২ অহাম্ত-_-সা ৬২। 
অহাশহুভং অহা-কপ্পং অহামগৃগং অহাতচ্চং--[ যথা শুত্রম্ যথা- 

কল্পং যথা-মার্গমূ বথা-তথ্যম্] সুত্র-অনথসাবে, কলা*অনুসাবে, মার্ 
অন্গগারে তথ্য অন্থসারে। হ্থত্র ধর্মনুত্র। ন্তবল্লাক্ষবমসন্দিদ্ধং সাববদ 
বিশ্বতে! মুখম্। অস্তোতমনবদ্ং চ হুত্রং হৃত্রবিদো! বিহুঃ |” কল" 
বিধান, ধর্মবিধি, শিশ্য ও ব্রতীদিগেব পালনীয় নিয়ম। মার্গ__পথ, 
সথপথ, সৎ পথ। তথ্য-_-সত্য, দর্শনোক্ত সাব কথা। সা" ৬৩। 

অহাচ্ছন্নাণি[ “ষথাচ্ছন্নানি ] উপযুক্তভাবে আচ্ছাদিত। সা" ২৯। 
অহাসন্লিহিএ [ যখান্লিহিতে ] অতিসঙ্সিহিত, অতি নিকট।, 

সা ৫২ 

অহা-লংদং [ -€ বথালংভম্] 'লও্ড শব্দেব অর্থ মল, [ভা], 
পুবীব। “খালংড'-পুরীষ ত্যাগ জন্ত যতটুকু প্রযোজন ]; ততটুকু 
দুরে থাকা চলে ।] 

টাকাকারেব অর্থ ছুর্বোধ £ “তত্রোদকার্রঃ কৰে! যাবতা শুষ্যতি, 
তাবান্ কালো জঘন্তং লংদম্। উত্রষ্টং পঞ্চাহো! বাত্রা সযোবস্তবং 
মধ্যম্।” 

সামাচারী ৯ ছত্তেব অঙ্গবাদে যাকোবিও গৌঁজামিল দির্াছেন। 
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, 009. নাত ৯। 

অহিয়- অধিক-] অধিক। ৪০, ৬৩। সাহিয়মাসং-মাঁসাধিক | 

১১৭ 

অহিষাসেই [ অধ্যাসযতি ] অধ্যাপন কবে । ১১৭ 

অহিবঈ [ অধিপতিঃ ] অধিপতি । ১৪, ২১, ২৭ 

অহিবভ.ঢামো, অভিবড.ঢাঁমে। [ অভিবর্ধামহে ] বৃদ্ধি পাইতেছি। 
১০৬ 

অহেশুঅধঃ ] নীচে । ১১৬, ১২০।' সা ৩৯, ৩৬ 

অহ্বত্তে [ অহোবাত্রঃ ] অহোরাত্র । ১১৮ 

আই- আদি-] আদি। ইচ্চাদিশ্ ইতাদি ]-১৯৬, ১৯৭, ১৯৮ 

আইক্খই [ আচ্টে ] ব্যাখ্যা করেন। অতীতের বর্ণনায় লট্ 
বা! বতমানকাল। সা ৬৪ 

আইজ্জ-আদেয়-] আদেয়, গ্রহণীয় | ৩৬ 

আইয়- আদিক-] আদি। ৬০ ৯০১ ৯১, ১৯৮-২০৩ 

আইফ-[ আদৃত-] আদ্ৃত। ৩৬ 
আইঈনগ-বয়-বুব-নবণীয়-তুল-ফাসে সয়ণিজ্জংসি- আজিনক-রূত- 

পুব-নবনীত-তুল্য-স্পর্শে শয়নীয়ে ] মৃগশিশুর চর্ম [অজিনক], তুলা, পূব, 

নবনীত প্রভৃতিব স্তার স্পর্শ-ন্ুকোমল শব্যায়। সিংহ, ব্যাপ্ত, হত্তী, মগ 
প্রভৃতির লোমধুক্ত ছালকে “অভিন বলে। অজিন ১» আজীনক। 

বিত' শব্ধ হইতে তুলা বাচী হিন্দী “রই, উৎপন্ন হুইক্সাছে। বাদর 
একজাভীষ তুলা । এই “বাদ” শব “বৃঝ ১ €পৃব” হইয়াছে। ৩২ 
টা ]আয়ু। ২১৯১ ৫৯ 

আউডিভএ [ প্রার্তসিতুম কারধিতুম্ 
আ.--চিকিৎসা করাইতে রা ৪৯ হর তেইচ্ছি 

আউত্ত [ আফুক্ত ] চূন্লীতে আবোপিত ; বান্না চডাঁন। সা ৩০ 
0. ». 933 



€১৮) 

আউসো [ আয়ুন্ন সধোধনে ] আযুগ্নন্। সা ১৯ 
আগব- আকব-] আকর। ৮৯ 

আডোব-্ আটোপ-] সজ্জা, শোভা। ৩৫। 
আণতিয়! [ আজ্ঞপ্তিকা ] আদেশ | ২৬১ ২৯ ৫৭১ ৫৮১ ৯০০১ ১০১ 

আপবেই [ আজ্ঞাপক্জতি ] আদেশ কবেন। ২৭ 

আণা [আজ্ঞা] আজ্ঞা । ১৪১ ২৭, ৫৮। 

আণাএ [ আজ্মঘ] ] শান্্াদেশ অনুসাবে। সা ৬৩ 

আণাপাণুয়ে [ আনাপানকঃ, উচ্ছ্াস-নিশ্বাস-প্রমাণঃ ] কাল- 

পর্িমাণ। জোরে নিশ্বাস ফেলিতে যে সময় লাগে তাহার পরিমাঁপকে 

আনাপাঁনক বলে। ১১৮ 
আঁভোইয় আভোগিক-] সর্ব পদার্থ দর্শনে সমর্থ। আভোএই 

অলৌকিক দৃষ্টিশক্তিপ্রভাবে দেখে। ১১২। আভোএমাণ-পরিদৃশ্তমান। 
অলৌকিক শক্তি প্রভাবে দেশ-কালের ব্যবধান নষ্ট কবিল্না সর্ব 
পদার্থ সন্দর্শন করা | ১১৫ 

আমংতিত্া [ আমন্ত্য ] আমন্ত্রণ কবিষা। ১০৪ 
আয়ংতা [আঁচাস্তাঃ] কৃতাচমন। আঁচমূন ও প্রত্যাচমন করিয়।। ১০৫ 

আয়র [ আকর ] আকর। কমলায়ব | কমলাকর ] ৫৯। 

আঁয়ব [ আদব] আদব। ১১৫ 

আয়্বিয়াণং [ আচার্যাণাম্। -ভ্যঃ।] প্উপানীয় তু বঃ শিশ্যং 
বেমধ্যাপয়েদে ঘিজঃ| সকল্পং স-বহম্তং চ তমাচার্ষং প্রচক্ষতে ॥” 

মন্থু ২১০ টীকাকাব সমযন্ন্দব £ "আচার্য: হুত্রার্থ ব্যাখ্যাতা 

দিগাচার্ষো৷ বা ; উপাধ্যাষঃ শুত্রাধ্যাপকঃ।” আচার্যদিগকে [ নমস্কাৰ ]1 

"একদেশংতু বেদস্ত বেদাজান্তপি বা পুনঃ। যোহধ্যাপয়তি বৃত্তার্থম্ 

উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥” মনু ২১৪১। আচার্য ও উপাধ্যায় উভয়েই 
অধ্যাপক । আচার্য বেদ ও ধর্মশাস্তেব অধ্যাপক এবং উপাধ্যাক় 

সাধারণ অধ্যাপক । ছি" ১। 

আয়া [আত্মা] আত্মা। ১৪, ৪৩। খুদ্দায়া__ক্ষুদ্রাত্ম! । ১২৯ 

১৩০ অভিন্নায়া [ অভিন্নাত্ঞ! ] থে* ৫ 



(১৯) 

আয়ায় [ আদায়] গ্রহণ কবিয়া!। সা ২৯ 

আাবিভ্ভএ ব1 পাষাবিত্তএ বা [ আতাপয্িতুং ব1 প্রাতাপস্িতুং বা! 1 

তপ্ত কবিতে বা পুনঃ পুনঃ তণ্ত করিতে । টাকাকার লিখিয়াছেন ঃ 

“আতাপযিতুম্ একবাবম্ আতপে দাতুম্ঃ প্রাতাপয়িতুম্ পুনঃ পুনঃ 

আতপে দাতুম্।” সা" ৫২। 

আবকৃখগ [ আবক্ষক ] আবক্ষক। পাহাবাওয়ালা। ১০০ 

আবাহণা [ আরাধনা ] আবাধনা। ১১৪ | স। ৫৮। আরাহষয 

[ আবাঁধক] আরাধনাকাবী | হুবারাহয় [ ছুবাবাধ্য ] ছুবারাধ্য। 
লা ৫৩ ৫৪১ আরাহিত্তা [ আরাধ্য ] আরাধন! কবিষা। সা! ৬৩। 

আবামংসি «এ আবামে ] উদ্যানে । সা” ৩২। 

আরোগ্গাঁণং [ - অরুগৃপানাম্] অবোগীদিগের । [ এখানে “আ* 

মও্থক) সং “অ-ব রূপাস্তব ১ এবং বোগৃগ-কগৃণ। ] সা" ১৭। 

আঁপাঢ়-ম্ুদ্ধস্স ছট্ঠা পকৃখেণং [ আধাঢ শুদ্ধপ্য ষষ্ঠী পক্ষেপ। 
এখানে 'পক্ষ' মানে তিথি। শ্তক্লা যী তিথি কৈনদিগেব চাক্দরমাসেব 

২১শে তারিখ ] আষাচেব শুরা ষন্তী তিথিতে । জি” ২। 

আবোবণ! [ আবোঁপণা ] আরোপণ। সা ৫৭ 

আলইয় [ আলগিতঃ গ্যথাস্কানং স্থাপিতঃ৮ ] লগ্ন, যথাস্থানে 
স্থাপিত। ১৪ 

আলতিয়াঁএ_-আলভিয়া'তে, স্থানের নাম । ১২২ 

আলীণ [ আলীন ] শুপ্তেন্দ্রিয়। ১১০ 

আবচ্চেজ্জা [ আপত্যেয়াঃ ] অপত্যের অপত্য, শিষ্েব শিষ্য । 
থে২ 

আবণ-ু আঁপণ- ] আপণ, দোকান । ৮৯, ১০০ 

আবভ [ আবর্ত] ঘৃণি। গঞ্গাবত গঙ্গাব আবর্ত। ৪৩ 
আবতাক়্ংত [ আবর্তায়মান ] আবর্তনশীল। ৩৪ 

আবলিয়! [ আবলিক1] কাল পরিমাণ। ১১৮ 
আবি, গ়াবি[ চাপি ]ও। ৯২ 

আবীকন্ম [ আবিঃকর্ম ] আবিষার। ১২১ 



(২) 

আসত [ আঁসভ্ত ] আসক্ত । ৪১, ১৯০০ 

আপসথ | আশ্বস্ত ] আশ্বস্ত | ৫১ ৪৮ 

আম [ আশ্রম ] আশ্রম | ৮৯ 

আসমপয় [ আশ্রমপদ ] স্থানের নাম। ১৫৭ 

আসয়ই [ আশ্রয়তে ] আশ্রয় কবে। ৯৫ 

আসসেণ [ অশ্বসেন ] অশ্বসেন, কাশীর রাজ, পার্নাথেব পিতা । 
৯১৫৩ 

আসাএমাণে [ আন্মাদক্ন্ ] আদ্মাদ লইতে লইতে | ৯০৪ 
আসিব [ আসিক্ত ] আসিক্ত। ১০০ 

আসোয় [ আশ্বিন ] আঙ্িন। ১৭৪ 

আহয় [আহত ] আহত | ৫১৮১ ১৫, ৪৩। ৪০। 
আহারেস্তএ [আহতুগ্] আহার কবিতে। আহারেমাণে_- 

খাইতে খাইতে । সা ১৭ ৪২১ ৪৩, ৪৮-৫৯ | ৯০ 
আহিজ্জংতি [ আখ্যায়ন্তে ] কথিত হয়| ১০৮১ ১০৯ থে ৫৯৬ 

আহেবচ্চং [ আধিপত্যম্ ] আধিপত্য । ১৪ 

আহোইক় [ আভোগিক ] অতি-দর্শন। ১১২ 
আহোহিয় [ আতোখিক ] অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান। ১১২, 

১৫৭ 

ই [ইকারে! বাক্যালংকারে ]। ইই [ইতি] ইতি। ১৪৮। 
সা ১৮ 

ই্কাবসী [ একাদশী ] একাদশী । ১৫৭ 

ইক্থাগ [ ইক্ষ্মাকু ] ইক্ষণকু। ২,১৮। 
ইক্খাগ ভূমী [ ইক্ষাাঁকু ভূমিঃ ] দেশের নাম। ২০৬ 

ইক্খাগ্ড  ইক্ষ্যাকু ] ইঙ্ষাকু। ২ 

ইচ্চাই | ইত্যাদি ] ইত্যা্দি। ১৯৬-২৩। ইচ্ছেয়ং [ ইত্যেবম্] 
এইবপ, সা ৬৩ 

ইচ্ছিয় [ ঈপ্সিত ] ঈপ্সিত। ১৩, ৮৩ 

ইট্ঠ [ইষ্ট] ইষ্/মঙ্গল। ১১৭ 



(২১) 

ইডি [খ্ি] খছ্ধি, সম্পদ্। ১০২। সব্বিভটি [ সর্বধিঃ | 

সর্ব সম্পদ ১১৫ 

ইএ, এক্এ [ এতুম্ ] আসিতে । সা ২৭ 
ইখ, এখ [ অত্র ] অজ্ঞ» এখানে । সা ৩৮, ৩৯১ ৫২ 

ইংদ-_ইন্দ্র। ১৪, ১৫। ইংদদিক্ন[ ইন্দ্র] স্থবিব। থে ৪, ১০ 

ইংদপুরগ-_স্থবির কুলের নাম। থে৮ 

ইংদভূঈ-_গৌতম ইন্ত্রভূতি, মহাবীর ম্বামীব প্রধান শিষ্য। ১২৭, 
১৩৪ থে» 

ইংদিয় [. ইন্দ্রিয় ] ইন্ডরিয়। ৯, ৬০, ১১৪১ ৯৯৮ 

ইষাণিং [ ইদানীম্] ইদানীং, এখন। ৯২, ৯৪। ইমেয়াঁণিং-_ 
এখন, আজকাল । ৭৯, ৮৬ 

ইরিষা। [ঈর্ষা] ঈর্ধা সমিতি । 7/ঈব্ গতৌ ধাতু । রূপ “ঈর্তে, 
ঈর্পে। ঈরযতি - চালয়তি। যেসকল উপায়ে আত্মাব মধ্যে 

কর্মেব প্রবাহ কদ্ধ হয় তাহাকে সংবব বলে। ভ্রমণ, উপবেশন বা! 

শষন দ্বারা যাহাতে কোনও জীবে ক্ষতি না হয় তাহার জন্ত চেষ্টা 

ব। সাবধানতাই ঈর্ষা বা ঈর্ষ| সমিতি। ৫৭ প্রকাৰ সংবরের মধ্যে 
প্রথম পাঁচটি পঞ্চ সমিতি। ঈর্ষা সমিতি, ভাষা সমিতি, এসণা 
সমিতি, আদান নিক্ষেপণা সমিতি ও পবিস্থাপনিক সমিতি। 

ঈর্ধা--অঙ্গচালনায় দয়া । ভাবা-কঠোর ভাষা পরিহার । এষণ।-_ 

খান্ধদ্রব্য পর্যবেক্ষণে সতর্কতা । আর্দান নিক্ষেপণা-_ব্যবহাবেব ভ্রব্য 

সদয় হস্তে ঝাভির! পুছিয়া গ্রহণ ও ব্যবহাব। পবিস্বাপনা--মল 
মৃত্রাদি ত্যাগ করিবাব সময়, ভুক্তাবশেব নিক্ষেপ করিবার সময় 

পর্যবেক্ষণ কবিয়া দেখিতে হুইবে প্র কার্য দ্বাবা কোনও জীবেব ক্ষতি 
হইতেছে না। ১১৮ 

ইসিগুভত--একজন স্থবিবেব নাম। থে ৬, ৯|। ইসিগুভিষ-- 
কুল। থে ন। 

ইপসিদত্ত-_একজন স্থবিবেব নাম । থে ১০ 
ইমিপালিষ-_-একজন স্থবিব! ইসিপালিক়া! শাখা । থে ১০১ ১১ 



(২) 

ইহগষ- [ ইহুগত ] অব্রত্য, এখানকার বিবষে। 'ঈছ্গত” 
য্লাকোবি। ১৬ 

ইহেব [ইহৈব। প্রাক্কতে সন্নিহিত শ্ববদ্য়েব অন্যতবেব লোপ কবিয়্াই 
সন্ধি হয। বাঙ্গীলা ক্ষণেক* “তিলেক* “দিনেক” “জনেক* প্রভৃতিতে 

অনুরূপ সন্ধি দেখা যায়।] এইখানেই, এই (জংবূধীপে )। ছি্খ। 
ঈসব[ ঈশ্বব ] ঈশ্বর। ১৪, ৬১ 

ঈসিং [ ঈষৎ ] ঈবৎ। ১৫ 
উইক [ উদ্দিত ]উদ্দিত। ৫৯ 
উউয় [ খাতুক ]খতু। ৩৭, ৪১। উউএ--খতু। ১৯৮। উউইং- 

খতুসমূহ। ১১৪ 
উদ্ধড [ উৎককট ] উৎকট। ৪৩। 

উদ্ধংপিয় | ধবলিত ] চুপকাম করা। সা 
উক্বব[ উৎকর ] সপ, সমূহ। ৪২। 
উন্ধব [ উৎ--কব ] সহচব। ১০২। 
উন্ধলিঅ [ উৎকলিত ] উৎক্ষিপ্ত। লা ৪৫ 

উক্কিটুঠ |. উৎকৃষ্ট ] উৎকৃষ্ট । ২৮, ৩৪১ ৪৩ 

উক্কুডুয়[ উৎকটুক ] কটু। ১২* 
উত্কুডুয়-নিসিজ্জাএ"[ উৎকুট নিষগ্রতরা! ] উপবেব দিকে মুখ কবিয়া 

শুইয়া । ১২০। 
উক্কোসিয় [ উৎকৃষ্ট ] উৎকৃষ্ট । ১৩৪-৪৫ 

উক্কোসিয়-সগোত্বে [ উৎকৌশিক গোত্রীয়ঃ ] উৎকৌশিক গোত্র। 
থে ৪ 

উগৃ্গ | উগ্র ] উগ্র। ২১১। উগৃগকুলে- উচ্চকুলে। ১৮ 
উগ্গহ, ওগ্গহ [ অবগ্রহ] ছেদঃ বিচ্ছেদঃ দুবে অবস্থান। 

উগৃগহে [ অবগৃহীয়াঁৎ, বিধিলিঙ.] সংস্কৃত ব্যাকরণে সদ্ধিব অতাবকে 

. “অবগ্রহ্? বলে। সকোসং জোয়ণং উগৃগহং উগৃগিণহিভা পং 

চিট্ঠিউং কপ-পই-্ক্রোশাধিক এক বোন দুরে বিচ্ছিন্ন থাকা 

চলে। অহালংদং অবি উগৃগহে--“লংভ' (নেড়) অর্থাৎ মলত্যাগের 
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জন্ত যতদুব বিচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্তক ততদূব বিচ্ছিন হইয়া থাকাও 
চলে। সা ৯ 

উচ্চায় [ উচ্চাত্ব ] উচ্চাত্ম] ৪৩ 

উচ্চনাগরী--একটি স্থবিব শাখাব নাম। থে ৯ ১০ 
উচ্চাবং বা পাঁসবণং বা! পবিট্ঠাবিভএ [ উচ্চারং ব1 প্রজ্াবং বা 

পবিস্বাপিতুম্] উচ্চার - পুবীষ। পাসবণ - প্রবণ -. প্রআ্াব। 
পরি - বাহিবে। স্থাপন - ত্যাগ। মলমূত্র ত্যাগ করিতে। 
সা ৫১১ ৫৫) ৫&। 

উদ্ত্বালিষ! [ খজুপালিকা ] নদীব নাম। ভুত্ভিকা গ্রামেব নিকটে। 
এই নদীর তীরে “সামাগ” নামক কৃষকেব ক্ষেতে, একটি প্রাচীন 
মন্দিরেব নিকটে শালতকতলে মহাবীর স্বামী “কেবল' জ্ঞান লাভ 

কবেন। ৯২৯ 
উজ্জাণ [ উদ্ভান ] উদ্ভান। ৮৯) ২১১ 

উজ্জুমঈ [ খন্কুমতিঃ ] খ্জুমতি। একজন স্থবিবের নাম। থে ৫ 
উজ্জুয় [ খজুক ] খজুঃ সরল। ৩৬ 
উজ্জ্ব [ গর্ত; বিল ] গত গহ্বব। লা ৪৫ 
উজ্ভোয [ উদ্ভোত ] উধ্বণলোক। ৯৭, ১২৮ 

উজ্জৌবিয়[ উদ্ভোঁতিত ] উধ্বহইতে আলোকিত । ৬৯, ৯৭, ১২৫ 

উড়্ম্বরিজ্বিষাএকটি স্থবিব শাখাব নাম | থে৭ 
উডড়বাদিয়গণ-_একটি গণের নাম । থে ৮ - 
উপ [উষ্ণ ] উষ্ণ। ৯৫ 

উত্তব-বলিস্সহগণ-__-একটি স্থবিব-গণেব নাঁম। উত্তৰ বলিস্স গণ। 
থে 

উত্তবিজ্ঞ [ উত্তরীয় ] উত্তরীয় । ৬১ 
উত্ভিংগলেণ সা ৪৫। “অটঠন্ুহুমে' রষ্টব্য । 
উদগ, উদষ [উদক ] উদক। ৫৭, ৬১। সা ২১ ১১৪ ৪২, 

৪৩ ২৫ 

উদ-উল্লেণ | উদকার্ডেণ, ] জলার্্, জলসিক্ত । সা ৪২। জি ৯৫ 
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উদ্ধুব্মাণী [ উদ্ধুয়মাঁনা, উদ্বিজ্যমান1 ) ব্যজনকাবিণী। ৬৯ 
উন্নংদিজ্জমাণ [ উন্নন্যযমান ] অভিনন্দিত হুইতে হুইতে। ৯১৫ 

উপবজ্জমাণ [ উপবাগ্ঘমান ] বাদ্িত হইতে হইতে। ৪৪ 
উপ পজ্জংতি [ উৎপদ্যন্তে ] উৎপন্ন হয়। ১১৭ 
উপ পর়মান [; উৎ্পতন্ ] উডিতে উডিতে। ১২৫, ১২৬ 

উপ পক্মংত [ উৎ্পতন্ ] উডিতে উডিতে। ৯৭ 

উগ্সিং [ উপবি ]উপরে। ২৮৩, ২২৭ 

উপ্লিংজলগ, উগ্সিংঘলমাণ [ উৎপিপ্রল ]-_[ উতৎ্পিঞ্জলো ভূশমাকুলঃ 
স ইবাচবতীত্যাচর-ক্কিপি শতরি চট) শত্রানশঃ (হেমচন্দ্র ৩১৮১) 

ইতি প্রার্ৃতক্ষণেন মাণাদেশে উপ্লিংজলমাণি তি সিদ্ধম্ তদ্ ভূতাভূত 
শবস্যোপমার্ঘতবাদ্ উৎপিঞ্জলন্তীতি বা। _-সন্দেহ বিযৌষধি টীকা । 

উন্মাণ [ উন্মান ] ওজন, পবিমাণ। ৯, ৫১, ৭৯১ ১০০ 

উল্ল [ আর্দ্র ] আর্দ্র, সিক্ত । ৯৫। সা ৪২ 

উল্লগচ্ছ__একটি স্থবির কুলেব নাম। থে৭ 
উল্লোইধ [ উল্লোচিত ] [ লেপিত-ধবলিত। লা-উদ্লোইয়-মহিয়ং- 

লাইযং ছাগনাদিনা ভূমৌ লেপনং। উল্লোইযং সটিকাদিনা কুট্যাদিযু 
ধবলনম্ তাভ্যাং মহিতং পুক্িতং তৈবেব বা মহিতং পু্ধনং হত্র 
তৎ তথা। অন্টেতুঃ লিগ্ুম্ উল্লোচিতম্ উল্লোচধুক্তং মহিতং 
চেতি ব্যাচক্ষতে। __সনেহ বিষৌধধি টীকা ।] টীকাকাবের অর্থ 
কষ্টকপ্লিত ও বিকল্প-ুক্ত। “লাজ শব্দেব অর্থ “্খই”। ন্উল্লোচ+ 

শব্দেব অর্থ চন্ত্রাতপ”। “লা উল্লোইয়' [ এ লাজোলোচিত ] শবে 

লাজ (খই) ছড়ানো হইয়াছে যেখানে এবং উল্লোচ (টাদোয়া) 
খাটানো! হুইয়াছে যেখানে” এই অর্থ স্পষ্ট ও বিকল্পশৃন্ত। সৃতবাং 
লাজোল্লোচিত কব মানে খেই ছডাও এবং চাদোয়। খাটাও'। 
১০৩১ ১০১ 

উবইটুঠ [ উপদিষ্ট ] উপদিষ্ট। ১১৪ 

উবউত্ত [ উপযুক্ত ] উপযুক্ত । থে ১৩ 

উবক্থড়াবিংতি [ উপস্বাবয়ভ্ভি ] প্রস্তত কবায়। উপস্কাবঃ 
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উপস্কবণ--কোনা কিছু সর্বাঙ্নুন্দর করিবার জন্য বে যে বস্ত আবশ্থক 
তাহাঁৰ যোগান দেওয়া! এখানে ধীরে ধীবে নির্বাচন দ্বাবা যখন 

বে-টি মনে পড়ে সেইটি প্রস্তুত করা। ১*৪ 
উবস্বয়াণং [উপাধ্যায়ানাম্। উপাধ্যাযেভ্যঃ। উপ ১ উব, ধ্য ৯ ঝ, 

উপাধ্যার ৯ উবস্বায়,। বিকরে উবজ্কয়। এই শব্ধ হইতে আধুনিক 
ওঝা [গ্রাম্য রোঝ।, রোজা), ঝা উদ্ভুত হুইয়াছে। কৃতিবাস 
ওঝ1।] পদমর্যাদায় উপাধ্যাষ আচার্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যুন। আচার্য 

(আয়রিয়াণং) দ্রষ্টব্য । জি" ১। 
উবস্বায়-[ উপাধ্যায় ][ উপাধ্যায়ঃ শুত্রাধ্যাপকঃ ] সুত্রেব অধ্যাপন। 

যিনি করেন তিনি উপাধ্যার। ব্যাখ্যা না করিয়াও অধ্যাপনা চলিত, 
কাবণ শিষ্যুকে সুত্র কস্থ কবানই উপাধ্যাষের কাজ ছিল৷ সা* ৪৩। 

উবদংসেই [ উপদিশতি ] উপদেশ দিয়াছেন, বুঝাইয়া দিয়াছেন। 

অতীতে লট্। য়াকোবি পদর্শয়তি” লিখিয়াছেন। 7/দিশ- ও 

/দৃশ, মিশিষা গিয়াছে। 
উবণংদ [ উপনন্দ ] একজন স্থবিরেব নাম। সম্ভতবিজয়েব দ্বাদশ 

শিষ্বের অন্ততম | থে ৫ 

উবস্ংত [ অবপতন্ ] উডিয্াা পভিভেছে যাহা! । ৯৭ 
উবয়্মাণ [ অবপতন্ু] উঠিতেছিল, নামিতেছিল বলিয়া। ১২৫১ ১২৬ 

উবসমিয়ব্বং [ উপশমিতব্যম্] শান্ত হইবে। উপসমাবিয়ব্ৰং 
[ উপশামিতব্যম্] শান্ত কবিবে। উবসমই [ উপশাম্যতি ] শান্ত হয। 
উবসমসাবং খনু সামন্নং। সা! ৫৯। 

উদ্সয় [ উপাশ্রযাঃ ] উপাশ্রয়, আশ্রয়গৃহ। দা! ৬০। উবসৃসয়াও- 
[ উপাশ্রয়াৎ] যে গৃছে ভিক্ষৃদিগের শব্যা আত্তরণাদি থাকে, তাহাই 
তাহাদেব উপাশ্রয় গৃহ বা উপাশ্রধ । সা ২৭ রর 

উবহি [উপধি ] এই মায়াব সংসাবে ব্যবহারেব বন্ত। এই সব 
বস্তুতে ভি্ষুদেব কোনও শ্বত্ব-স্বামিত্ব থাকে না। নিণিগুভাবে তাহাবা 
তাহাদেব সকল উপধিই ব্যবহার করে। সা* ৫২ 

উবা়ণাবিভ্তএ (বা ইণাঁবিভএ) [- অভিক্রমিতুম্। যাকোবি উপো্- 
0, 2,932 
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যাপন?] কাটাইতে, অতিক্রম কবিতে | নো সে কপ্পই তং ব্লগিং 
তথেব উবাক়ণাবিভ্তএ- সেইখাঁনেই সে বাত “স কাটাইতে পারিবে না। 
স্কাকোবির ইংরেজি £ 096 109 19 00 811019ণ 60 77898 659 21276 

30 009 80009701509, | সা” ৩৬ | সা” ৮১ ৫৭5 ৬২ ॥ বেলদুবারণাবিস্তএ 

[ সা" ৩৬] বেলা কাটাইতে (পাঁবিবে না)! [উপাঁয়ন- নিকটে 

গমন! 7/উপায়নাপি--নিকটে স্ভাপন করা +তৃ-উপাষনাপিতু+ 

৪র্থী-এস্উপাযনাপিতবে | 

উবাঁসগ [ উপাঁপক ] উবাসিগ [ উপানিকা ] শ্রাবক, শ্রাবিকা। গৃহী, 
গৃহস্থবধূ। ১৩৬১ ১৩৭১ ১৪৩১ ১৬৪৪ ১৭৯১-১৮০১ ২১৬) ২১৭ 

উসভ [ খবভ ] আদি তীর্ঘকব | ২৩৪১ ২০৬-২২৮ 

উসভদতভ--মহুণনন্দার শ্বানী | ২১ ৫১৮ ১৩১ ১৫ 

উসভসেন-_[ খষভসেন ] খধভদেবেব ৮৪০০০ "শ্রমণ শিষ্যগণের 

প্রধান! ২১৪ 

উন্সিণ [ উষ্ণ ] উ্ণ। ৬১1 সা ২৫ 

উস্সগ্রিণী উৎসপিণী ]- “ওসপ্গিণীএ' দ্রষ্টব্য । ১৯ 
উস্সা, ওসা [ অবস্তা, অবস্থায় ] হিম, শিশিরঃ তুহিন । সা! ৪৫ 
উস্সিয় [ উচ্ভিত ] উচ্ছিত। ৩৩ 

উস্লুক। উদ্দুংক, উস্সংক | উচদুন্ক ] শু্ক-মুক্ত, নিঃগ্ুদ্ধ। ১৩১, 
২০৯ 

উস্সেইন [ উৎন্মেদ্িন। উৎসেকিন ] রক্ধনপাত্র হইতে বে জল 
উপচাহইিষ1! পডে। ভাতেব ফেন প্রভৃতি । সা ২৫ মংসেইদ-_ 
[সংকন্বেদিমৎ সংসেকিম ] খাস্ভেব সহিত নিশিয়! গাকে যা, চাউল 

ধোষা জল, চি'ডা ধোষা জল, আমানি প্রভ়ৃতি। 
উসত্ত [ উৎসন্ত ] উপবিলগ্র 1 ১০০ 
উসিয় [ উচ্ছিত ] উচ্ভিত | ৩৩ 

ওসঙ্গিণীএ [ গবসপিণ্যাঃ । জৈনদিগেব কাঁলপ্রবাহে ছুইটি ঘুগ- 
ক্রান্তি কল্পিত হইলে £ অপক্রান্তি ও উৎক্রাস্তি। কোটি কোটি 

সাঁগরোঁপন কাল পরিনাণ লই! একটি স্টৎসপিণী ভ্রান্তি ও তারপ 
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আবাব কোটি -কাটি (অর্থাৎ ১০০০০০০০০০০০০০০) সাঁগরোপম 

কালে এক অবসপ্পিনী বুগক্রান্তি। অবসপিনী বুগক্রান্তির। জি” 
২১ ১৯, ১৪৭ ইত্যাদি। 

ওসপ্লিনী] -অবসপিনী ] ও উস্সপ্সিণী  উৎসপ্ণী 12 

কালচক্র অবিরত আবর্তিত হইতেছে । এই চক্রস্থিত কোনও 
একটি বিন্দু একবার নীচেব দিকে নামিতেছে, আবাব উপবের দিকে 

উঠিতেছে। এ আবর্তন, এ ওঠা-নামার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। 
একটি সাপ [ অগ্ডভ নাগ ] এই চাঁকা নীচেব দিকে ঘুরাইয়া নামাইস] 

দিতেছে, আব একটি সাপ উপরের দিকে ইহার গতি ফিরাইয়া দিতেছে । 

ভাহাতেই প্রলষেব পব অভিনব সৃষ্টি সংঘটিত হইতেছে। 
জৈন পুবাণে কাল সদা প্রবহমান, ইহাব পবিমাপ নাই। জীবের 

পবিবর্তন আছে, জন্মাস্তব আছে, কালে পরিবর্তন নাই, কাল সব 
পবিবর্তনেব সাক্ষী । কিন্তু ময় ক্ষণিক। কালের ক্ষুদ্রতম বিভাগকে 

সময় বলে! চক্ষুব পলক ফেলিতে, পচা কাপড ছিডিতে, আহ্ধুল 

মটকাইয! ভুড়ি দিতে কিংবা! পদ্মেব পাপড়ি ছি'ভিতে গণতাতীত সমস্স 
কাটিযা যায়। অসংখ্য সময়ে এক আবপিকা হয়। ১৬৭৭৭২১৬ 

আবলিকার এক মুহুর্ত »৪৮ মিনিট ]। ত্রিশ মুহুর্তে এক অছোরান্ত 
অর্থাৎ একবাত্রি ও একদিন। তারপব পক্ষ, মাস, বৎসব হিন্দুদেবই 
অনুরূপ। গ্রতি বৎসরে তিন খাতু £ শ্রীক্ম বর্ষা, হ্যস্ত। চৈত্র, বৈশাখ, 
জ্যেষ্ঠ, আঘাঢ়-_এই চাবি মীস শ্রী্ম খতু। শ্রাবণ, ভান্র, আশ্বিন 
কাতিক-_বর্ষা। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফান্ধন-__হেমস্ত। গণনাতীত 
বৎসরে এক দপপল্য। দশ কোটিকে দশ কোটি দিয়া গণ 
করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেই-সংখ্যক পল্য মিলিয়া এক 
সাগরোপম। 

ওসপ্লিনী [ অবসর্পিণী ] আবর্তনের ফলে ছয়টি বুগের প্রবর্তন হয় £ 
[১] সুযম-্ছ্ষয [হ] হুষম+ [৩] ছুষম-ছুঃসমঃ [৪] ছঃসম-নৃবম» [৫] ছুঃংসম 
[৬] ছংসয ছঃসম। ইহাব পরে উস্সপ্সিনী [ উতৎ্ন্পিণী ] আবর্তন । 
উৎপিশী আবর্তন [১] ছঃসম-ছুঃসম, [২] ছুঃলম, [৩] ছঃসম-ছ্বম, 
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[8] হুষধ-ছুঃসম, [৫] সষম ও [৬] ুষম-নৃষম যুগ আদিবে। আমবা 
অবসপিণী আবর্তনের ছুঃসম যুগে বাঁ কবিতেছি। 

দুষম-ন্ষম বুগ সর্বাপেক্ষা স্থখের ষুগ। এই ফুগের পবিমাণ চাবি 
কোটি-কোটি সাগরোপম। মান্থষেব উচ্চত! ক্রোশত্রয়। পঞ্জবে অস্থি 

সংখা! ২৫৬। যে-সকল সম্তান প্রহ্ত হইত, ত'হারা সকলেই যমজ, 
বালক-বালিকা। কল্পবৃক্ষ হইতে তাহাদেব অভাবমোচন হইত। 

তাছারা কোনও বৃক্ষ হইতে মিষ্ট ফল পাইত। কোনও বৃক্ষ হইতে 

বাসন-কোষণ পাইত। কোনও বৃক্ষেব পাতায় নুললিত সঙ্গীত উৎপন্ন 

হুইত। কোনও বৃক্ষ হুইতে বাত্রিকালে উজ্জল আলোক নির্গীত হইত। 
গন্ধ দ্রবা, অলঙ্কাব, প্রাসাদ, বস্ত্র প্রভৃতি সর্ববিধ ভোগ্যবস্তই কল্পবৃক্ষে 

পাওয়া যাইত ॥ বছ জৈন মন্দিবে এই ধুগেব যম্জ সম্তানাদিব প্রতিমূর্তি 
ক্ষোদ্দিত দেখ। যায়। সন্তানেরা ৪৯ দিনের হইলেই মাতাপিতার 

পবলোক প্রাপ্তি হইত। কিন্তু তাহাতে সম্তানেব কোনও ক্ষতি হইত 
না, কারণ জন্ম হইতে ৪ দিন বস হইলেই তাহার! এক-একটি শস্য 
পরিমিত খাগ্ খাইতে পাবিত। তাহাদের খাগ্েব এই পবিমাণ 

যাবজ্জীবন থাঁকিত। প্রতি চতুর্থ দিনে তাহারা আহাব করিত। রান্না 
কবিত না, রান্না কর! খাদ্চ খাইত না) ফলে জীবহত্যা হইত না। 

জীবনান্তে সোজান্থজি দেবলোকে চলিয়া যাইত। ধর্ম বা পাপপুণ্যেব 

চিন্তা তাহাদেব ছিল না, কাবণ পাপ ছিল ন। 

স্থষম যুগে ্ুখেব পরিমাণ কিছু কমিয়৷ গেল। মানবের উচ্চতা 

ক্রোশদ্বয়। পঞ্জরে অস্থিসংখ্যা ১২৮। কল্পবৃক্ষগুলি পূর্ববৎ অতীষ্ট দান 
কবে। সন্তানের বযস ৬৪ দিবস হুইলে মাতাঁপিতাব পবলোক প্রাপ্তি 
ঘটে। জন্মে তিন দিন পর হুইতে বদরী প্রমাণ খাগ্ঠ প্রতি তৃতীয় 
দিবসে আবশ্ক। আয়ু ২ পল্য। জীবনাস্তে দেবলোক। 

সুষম-ছুঃসম যুগে ছুখেব সঙ্গে দুঃখেব আবির্ভাব হয। মাঁনবদেহ 

ক্রোশ-পবিমাণ উচ্চ। পঞ্জবে অস্থিসংখ্য। ৬৪। আয়ু ১ পল্য। 

জীবনান্তে দেবলোক প্রাপ্তি এখনও পূর্বব্ধ। আদি তীর্থকর খফতদেব 
আবিভূর্ত হইয়া রান্না, স্থচিকর্ম গ্রস্ৃতি ৭২ প্রকাব কলাবিষ্কার শিক্ষা 



€ ২৯ 0) 

দেন। কেবল” জ্ঞানবলে তিনি জ।নিতেন যে অতঃপব কল্পবৃন্ম গুলি 
থাকিবে না, নবনারীকে আত্মনির্ভবশীল হইতে হইবে । খাষভদেব 
জগতে রাজনীতি প্রবর্তন কৰেন এবং নিজে একটি বাজ্য স্থাপন করেন। 
তাহাব কন্ঠ ব্রাহ্মী বিদ্ভাব অধিষ্ঠাত্রী দেবী অষ্টাদশ লিপি প্রচাব কবেন : 

তু্কী, নাগ্গবী, ফাবসী, উৎকলী, ভ্রাবিভী, ক্বভী প্রভৃতি। গুজবাটা 
ও মনাঠী অক্ষর পববর্তী ধুগে উদ্ভূত হু়”--এ বুগে নহে। 

ছুঃসম-নুবম যুগ ৪২০** বৎসব কম কোটি-কোটি সাগবোপম- 

কাল স্থায়ী । মানুষেব উচ্চতা সহজ গজ পরিমিত । পঞ্জবে অস্থিসংখ্যা 
৩২। আয়ু এক কোটি পূর্ব। পুকব প্রতিদিন ৩২ মুদ্টি ঝ গ্রাস 
ও নারী ২৮ মুষ্টি আহার করে। ২৩ জন জৈন তীর্থকর এইধুগে 

আবিভূতত হুন। ১৯ জন চক্রবর্তী, নযজন বলদেব, নয়জন বান্ছদেব 
ও নয়জন প্রতি-বানুদেব এই যুগে অবতীর্ণ হন। এধুগে যাহার! 

জন্মগ্রহণ কবিত, তাহাঁবা সকলে দেবলোকে যাইত না। দেবগতি, 

মহুত্মগতি, তির্যগ্গতি ও নাবকগতি _এই চাঁবি গতিব কোনও 

একটি গতিতে পুনর্জন্ম হইতে পাবিত। কেহ কেহ সিদ্ধবপে 
জন্মগ্রহণ কবিতেন। 

ছঃসম যুগ ছুঃখেব যুগ,_আমবা এই ধুগে বাস কবি। আম্ুফাল 

১২৫ বৎসবেব অধিক নছে। উচ্চতা ৭ হাতের অধিক নয়। 
পঞ্জরে অস্থিসংখ্যা ১৬। শ্রীবীবনির্বাণের তিন বৎসব পব হইতে 
এই যুগ আবন্ধ হইয়াছে এবং ২১০০০ বসব থাকিবে। কোনও 
তীর্থংকর এযুগে আবিভূতি হইবেন না। অন্ততঃ একবাব জন্মাস্তব 
ব্যতীত কেহ মোক্ষ লাত কবিবে না। যে কাল অতীত হইয়াছে 
তাহাৰ তুলনায় ভবিষ্যৎ কাল অধিকতব ছুঃখকর হইবে! এ যুগেব 
সর্বশেষ নিগ্রঞ্থ হইবেন ছুপ্নসহ স্ুবী, সর্বশেষ নিগ্রনথী ফন্ত্রী, সর্বশেষ 
উপাসক নাগিল এবং সর্বশেষ উপাসিক1 সত্যশ্রী। ইহার পর জৈন 
ধর্ম না থাকিতে পাবে। 

ছুঃসম ছুঃনম যুগ ২১০০০ বৎসব স্থায়ী হইবে। মান্ষেব আমু 
১৬ ৰা ২০ বৎ্সব হুইবে। মানবদেহেব উচ্চতা এক হাত হুইবে। 
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পঞ্জবে অস্থিসংখ্যা ৮ এব অধিক হইবে ন|। দিবাঁভাগ উত্তপ্ত ও 
বাত্রি শীতল হুইবে। রোগ ও ব্যভিচাৰ বহু-বিভূত হইবে। 

ঘুগ্রান্তকালে যে প্রচ ঝটিকাব উদ্ভব হইবে তাহাতে সকলে 

আতঙ্কিত হইবে। জগৎ যায় যায় বলিয়া মনে হইবে। মনুষ্যুঃ পশু, 

পন্মী, বীজ আশ্রযষ খুঁজিয়া ফিবিবে ঃ পর্বতগুহাঃ গঙ্গা ও সমুন্ত 

ভিন্ন আব কোথাও তাহাদের আশ্রয় মিলিবে না। এইধুগে শ্রাবণ 

মাসেব কৃষ্ণ পক্ষে একদিন উৎসপিণী আবর্তন আবস্ভ হইবে এবং 
কালচত্র উত্।ন-মুখে আবর্তন কবিতে লাগিবে। সাত দিন বৃষ্টি 
হইবে। সপ্তুবিধ বস্ত বৃষ্টিষোগে পড়িয়া! ভূমিব উর্বরতা বৃদ্ধি কবিবে। 

ইহাব পব ছুঃসম বুগ ও ভারপব ছুঃসমশজুষম যুগ। ছুঃসম-ন্ৃষম 

যুগে আবার নৃতন চতুর্বিংশতি তীর্ঘংকবেব শুভাগমন হুইবে। ভাবী 
তীর্থংকবদিগেব বিবরণ তীর্থংকব শবে দষ্টব্য । 

এগায়য়ং [ টীকাকার £ একভ্রায়তং ন্ুবদ্ধং ভাগকং পান্রকাছ্যপ- 
কবণং চ কৃত্বা বপুষা সহ প্রাবৃভ্য ।” একত্র সুবদ্ধ ভাগাদি উপকবণ প্রাব 

বণেব দ্বারা অঙ্গে বীধিয়া। ] একত্রিত, পুটুলি কবিয়া বাধা। সা” ৩৪। 
এগয়ও চিট্ঠিততএ.. একত্র থাকিতে-_দা” ৩৮, ৩৯। 

এক্ধ, ইন্ধ [ এক] এক। একারস [ একাদশ ] একাদশ । এক্কাবলম 

[ একাদশ ] একাদশ । এগ [এক] এথা [স্ত্রী] একা। এগাবসী 
[একাদশী]। ১০৪, ১৯৫৭১ ৯১৬, ১২২১ ১৩৬ ১৫১৯ ৭৮৮ ৯৩, ২১২! 

সা ৩৮, ৩৯ 

এথ [ অত্র ] এখানে । “ই বিকল্পে। থে ৫ 

এয়ই [এজতি] নড়ে। ৯২, ৯৩১ ৯৪1 এষমাণ [ এজমান ] 

নড়ন্ত। ৯৪ 
, এয়াবিস [ এতাদৃশ ] এতাদৃশঃ এপ । ৪৬ এয়লাণুন্ধৰ [ এভদনু- 

রূপ] ইহাব অনুরূপ । ৯৯, ১০৭, এয়াবনধব [ এতদ্রূপ ] এইরূপ । 
৩১ ৫) ৬ 

এরাবঈ [ ইবাবতী ] একটি নদী বা নালার [ কুনালার ] নাম। 

সা ১২ 
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এবাবণ [ এীরাবত এ] শ্ররাবত, ইঞ্জের বাহন হস্ভী। ১৪ 

এলাবচ্চ__একটি গোত্রের নাম, এ্রলাবৃত্য | থে ৪১৬ 

এবই-খুতৌ [ ইব্রত-কৃতঃ ] এতটুকু করিয়া, এই পরিমাণে । সা ৪৮ 
এবইয়, এবতিক [ ইয়ৎ ] এইবপ, এই মাত্রাযঘ। সা ১৮১ ২১১ ৪৮ 

এসণ! [ এবণা ] অন্বেষণ, পর্যবেক্ষণ । এসণা লমিতি। ১১৮ 

ওগৃগহ--উগৃগহ” ভ্রষ্টব্য । অবগ্রহ--বিচ্ছেদ। ৫2৮; ৫০5 সা ৯ 

ওঘেতব্ম [ অবগ্রাহিতবা ] তফাৎ থাকিতে হইবে। সা ১৮ 
ওটঠ[ ওঠ ]ওষ। সা ৪৩ 

ওথব [. অবস্তৃতঃ অবস্থাপিত ] ছড়ানঃ বিস্তৃত। হাবোৎয়-ন্ৃকয়- 

বইক্স-বচ্ছে__হাঁরোচ্চয়ে শোভমান বক্ষঃস্থল যাহার ! ৬৯ ৬৩ 
ওণিক্লট্র [ অবনিবৃত্ত ] যিলাইয়া যাঁওষ]। উচ্চলংত-পচ্চোপিক়ট্- 

ভমমাণ-লোলসলিলং_তর্গ একবার উঠিতেছে, একবাব প্রতিনিবৃত্ত 
হইতেছে, এইভাবে চঞ্চল জল যেখানে ঘুরিতেছে ফির্রিতেছে। ক্ষীবোদ 
সা়রেব বিশেবণ। ৪৩ 

- ওমুষই [ অবমুঞ্চতি ] ( পাদুকা) খুলিয়া ফেলিতেছে। ১৫। 
ওমুইস্া-_খুলিয়! | ১৫১ ১১৬ 

ওয়বিষ--[ পরিক্রমিত ] চঞ্চল! ৩২] ওবিয়- পরিক্রমিত ! 

১৫১ ৬১ 

ওবাঁল [ উদ্াৰ ১উলাব ১ উর্বাল ৯ ওবাল ] উদাব। ৩, ৫১ ৬+ ৯ 

ওরোহ | অবরোহ ] সমাবোহ । ১০২১ ১১৫ 

ওলিজবামাণ [ অবলিহামান ] অবলিহ্মান, যাহা চাঁটা বা লেহন 
করা হইতেছে। ৪২ 

ওবয়ংত [ অবপতন্ 7 পডস্ত। ৩৭ ৯৭ 

ওসন্ত [ অবসভ্ভ ] সংলগ্ন, সংলিপ্ত । ১০০ 
ওসন্বং [ প্রায়েণ ] অনেকাংশে, সা £৫১ ১ 

ওসঙ্সিনী [ অবসপিনী ] ২১ ১৯১ ১৪৭ 

ওহি অবধি ] 'অবধ্িজ্ঞান। ১৩৯) ১৬৬১ ১৮৯১ ২১৯ 

ওহীবযাণী [ নিদ্রাতী ] ঘুমন্ত অবস্থায়, স্বপ্নে! ৩:৬৫ ৩৯ 



(৩২ ) 

কংসপাঈ [ কাংস্ত পান্রম্] কীসার পাত্র। 'পান্র' শব ক্লীবলিন। 
€কন্তা” অর্থে "পাত্রী শব আধুনিক, প্রাচীন ভাষায় ছিল না| কিন্তু 

ভোন্গনপাত্র, রন্ধনপাঁত্র, জলপান্র প্রভৃতি বিশিষ্ট মাঁপেব পাত্রকে 

'পান্তিক' [ স্ত্রীলিঙ্গে “পাত্রিকী” ] “স্থালী* “ঘটা”, “কলসী+ প্রভৃতির স্তায় 

'পাত্রিকী” শব অতি পূর্বকাঁলে ব্যবত হুইভ বলির মনে হুয়। পপান্রিকী” 
শব্দ হইতে “পাঈ, শব উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে। মাপের পাত্র 
“পাই” শব বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে। বন্ধনের পাত্র পাতিল” আছে। 
মূলে আছে “কংসপাঈব মুন্ধতোএ” [ কাগ্তপাত্রিকী ইব মুক্ততোয়ঃ ] 
অর্থাৎ উজ্জল কাংন্তপান্র যেমন ( মৃৎ্পাঁত্রের ন্যায়) জলে আর্দ হয় নাঃ 
জল ফেলিয়া দিলেই শু হইয়া পড়ে, সেইরূপ মহাবীব ম্বমীব কর্মমুক্ত 
আত্মার কোনও প্রকাৰ আসক্তি বা মাঁলিন্ত ছিল না। শুভ বা অণ্তত 

কর্ম বা কর্মাসক্তি হইতে ভিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হুইয়াছিলেন। তাহা 
কাংস্ত-গুফ আত্মায় যে কর্ম-্পর্ণ ঘটিয়াছিল তাহা! নিঃশেবে বিদৃর্নিত 
হইল। ১১৮ 

ককুহ [ ককুদ ] ককুদ, অংলকুট, বাডের ঝুঁটি। “ককুত” শব্ব ও 
“কিকুদ্ শব্দ পরত শিখব? অর্থে ব্যবত হইত। “ককুছ' শব “ককুদ্” 

শবেব প্রাকৃত ৰপ হইলেও ইহাঁব উপব “ককুভ” শবের প্রভাব আছে 

বলিয়া মনে হুয়। ৩৪ 

কক্ডচ্ছ [ কর্কটাক্ষ ] কর্কট সদৃশ অক্ষি যাহাঁর। “বেলিয়-কক্বড়চ্ছং' 
[ বেলিত-কর্কটাক্ষম্ ] বেল্লিত অর্থাৎ বক্র ও ম্পদ্দিত বা! ঘৃণিত এবং 
কর্কট-প্রমাণ অক্ষি অর্থাৎ চক্ষু খাহার সেইরূপ বৃষভ। যঁভেব চোখ 
ডইটি দেখিতে কীকডার মতো এবং তাহা আবার এদিকে-ওদিকে 
ঘুবিতেছিল। বৃবের তেভদ্থিত্ব ও বলবজ্তার পরিচায়ক । ৩৪ 

কক্কেঅণ [ কর্কেতন ] রত্ব-বিশেষ। ৪৫ 

ককৃখডে [ ককৃথটঃ ] কর্কশ ব্যাপার, বঢ বাক্যের ব্যবহার, 

গাঁলাগালি। কড,এ [ কটু ব্যবহার ]. উগ্রতা, বাগারাগি। বিগৃগহে 

[ বিগ্রহঃ] বিবাদ, মারামারি। নিগ্রদ্থ ও নিগ্রগ্থীবা পরুধণা উৎসবের 

পব পুর্ব বৎসরেব বিবাদাদিব জন্য ক্ষ! প্রার্থনা করিবে ও পরস্পবকে 
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ক্ষমা করিবে। পধুধণা উৎসবেব পর জৈনদের নব বর্ষ আবস্ত হয়! 

পূর্ব বংসবের বাগ-দেষ-কলহ-বিবাদ তাঁহাবা এইদিনে ভুলিয়া যাষ। 
সকলের কাছে তাহাব! ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সকলকে ক্ষম1 করে। 
জ্ঞাতি অপবাধেব অগ্ঠ ক্ষমা প্রার্থনা নহে,-অজ্ঞাত অপবাধেব জন্ত 

সকলেব নিকটে ক্ষমা-প্রার্থনা এই দ্িনেধ একটি বিশিষ্ট নিয়ম। শিদ্ধ- 

চিত্তে, বিমল অন্তঃকবণে পবস্পরের প্রতি আনন্দ জ্ঞাপন কবিয়া তাহাদের 
ঘববর্ষের আবন্ত হয়। সা ৫৯ 

কচ্চায়ণ [ কাত্যায়ন ] একটি গোত্রের নাম। থে ৩ 
কচ্ছা কক্ষ ] কামবা, কক্ষ। ১৯১৪ 

কংচণ [ কাঞ্চন ] সোনা 1 ৪০১ ৪১১ ৪৪ 

কট [কৃত্বা] ক+তু-কতু? তৃতীষায় কতু+আন্লকুত্বা, দ্বিত'ষায় 
কতৃ4মৃ-কতু্ চতুর্থীতে কতু7এ-কর্তবে, কতু7এঁ- কর্তবৈ 
ইত্যাদি বিভিন্ন বপ প্রাচীন ভাবাষ হইত। কিন্তু সাহিত্যিক সংস্কত 
ভাষাষ কেবল “কতু ম্* ও “কৃত্ব+ এই ছুইটি বূপ প্রচলিত আছে, অপর- 
গুলি অপ্রচলিত হইযাছে। কন “কটুটু” প্রাচীন “কতুর্চ হইতে 
আসিয়াছে । এই 'কট্টু” শব্ষে কোনও বিভক্তি নাই, এ শব্দটিকে 
একটি অসমাপিক1 ক্রিঘাপদ ন! বলিষা কর্মপ্রবচনীয় বলা উচিত। 

কাৰণ “কত্বা" পদের “কবিষা” অর্থ “কট্টু পদে সর্বত্র পাওয়। যায় 
না। তং পি দেবাণংদাএ.**কুচ্ছিংসি--*সাহবাবিভ্রএ তি কট্ুটু £বং 

সংগেহেই”--তাহাকেও দেবানন্বাব কুক্ষিতে বাখাইতে হইবে এই 
ভাবিয়৷ এইরূপে সংপ্রেক্ষণ কবিতে লাগিলেন, "ওবলা ণং তুমে--* 

ইিণা দিড্ঠ সি কট্টুভুজ্ছো ভুজ্জো অপুবুহইস্-_যে স্বপ্নগুলি তোমাকে 
দেখ দিয়াছে সেগুলি নিশ্চয়ই উদার এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ বকিতে 

মাখিলেন-_এ-সকল উদ্দাহবণে “কট্টু' পদে “করিয়া” অর্থ খাটে না। 
আবার প্দসণহং মথএ অংজলিং কট্টুশ দশ নখে মাথায় অঞ্জলি 
বাধিষা বা বদ্ধাঞ্জলি হুইয়া-_এই অর্থই সমীচীন। হতবাং কটুটু 
একটি কর্মপ্রবচনীয় ৰা অন্থসর্গ নানা অর্থে কারকবিতক্তিব স্তায় 
প্রযুক্ত | ৫১ ১২, ৬৬ 

0৮,935 
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কট্ঠকবণংলি [ক্ষেত্রে] কৃষিক্ষেত্রে। কৃষ্ট ৯ কট্ঠ। কৃষ্ট- 
ক্লবিকর্ষেব কবণ -সাধন। কৃষিকর্ের প্রধান সাধন ভূমি বা ক্ষেত। 
মহাবীব শ্বামীব নির্বাণ হয় কৃবিক্ষেত্রে। “ক্ষেত্র-ধান্তোৎপত্িস্থানে”-_ 
সন্দেহ বিষৌষধি টাকা । ১২০ 

কড়ং [ কৃত ]ককৃত। ডাইং [ কৃতানি || ১২১ 
কড়গ-[ কটক-] মণিবন্ধেব ভূষণ । ১৫ 

, কড়ি- কটি-] কটি, মধ্য, মাঁঝ। ৬১ 
কডিয়াইং [ কটিতানি, কটযুকানি ] “কট? অর্থাৎ মাঁহুব) চাটাই 

প্রস্থৃতি সংগ্রহ করা। সাং 

কণগ [ কনক | কনক; হ্বর্ণ। ৩৫, ৩৬) ৪০, 88১ ৬১১ ৯০। 
কণগ [ কণ, কণিকা] কণিকা, অত্যল্প অংশ। সা ২৭, ৩০ 

কণিয়া কণিকা] কণিকা । সা৷ ৪৫ 

কণগময় [ কনকময় ] কনকময়, স্বর্ণ নির্ঘিত। ৩৬। 
কণীক্পস [ কনীয়স ] কনীয়ান্, ছোট । থে'১। 
কণ্টগ [ কণ্টক ]কণ্টক। ১১৪ 

কতরি [ কর্তবী] কাচি। কত্তবি-মুংডে [ কর্তবীমুণ্ডিতঃ ] কীচি 
দ্বাবা ছিন্নকেশ। সা ৫৭ 

কত্িয় [ কাঁতিক ] কাঁতিক। ১২৪, ১৭১ 

কথখই ] কুত্রচিৎ, কুত্রীপি ] কোথাও, কোথাও কোথাও । ৪৬, ১১৮ 
কংত [কাস্ত] কান্তঃ কমনীয়। ৯: ৩৪১ ৩৬-৩৮৪ ৪২? ৭০ 

কংতি[ কাস্তি]কান্তি। ১১৫ 

কণহ [কষ্চ] কৃষ্ণ। কণহ্-সহ [কৃষ্$সভ ] কুলেব নাম। 

থে*৭, ১৩। 

কপ্প [ কল্প ] বিধি, বিধান, বিধানগ্রদ্থ, স্বতি শান্ত্র। আচাঁব, নিষম। 

১০ ১১৯। সা ৫৭, ৬৩ 

কপ্পই [ কল্পযতে, বিধীয়তে ] অনুমোদিত হয়। চলে। বিধিসঙ্গত 
বলিয়া গণ্য হয় । ৯৪ সা ৮, ৯ ১০। কপ্পংতি বহুবচনে । লা ২১-২৫। 

করিয় [ কল্পিত ] ৬১, ১৯০১ ১৫৫ ১৭২ । 



€ ৩৫) 

কপ্পকক্থয় [ কল্পবৃক্ষক ] কল্পতক। ৬১ 

কগ্গুব[ কর্প্ ] কপূর্ব। ৪৩ 
কব্ভ [ কর্বট ] কর্বট, কু-নগব, ছোট নগব, ২০*-৪০০ গ্রামের 

বাণিজ্য-কেন্ত্র। ৮৯ 

কয় [কৃত] কৃত! ৩৬) ৪০১ ৬১১ ৬৬১ ৯৫১ ১০৪ 

কয় [ কচ] কচ। ৬১ 

কয়ংৰিয় [ কদঘ্িত ] অলম্কৃত। কয়ংৰুষ [ কদন্বক] কদম্বপুষ্প। 

৩৬) ৫ 

কবয়ল [ করতল ] কবতল 1 ৫, ১২, ১৫১ ২৮ ৩৬ ৬৭5 নই 

কলিয় [ কলিত ] কলিতঃ রচিত, যুক্ত! ৩২১ ৫৭১ ১০০ 

কল্পং[ কল্যম্] পরদিন। ৫৯ 

কল্লাণ [কল্যাণ ] কল্যাণ। কল্লাণগ | কল্যাণক ] মঙ্গপকর। 

৩5 ৫5 ৬১ ৭১ ৯5 ৩৯১ ৩২১ ৪৯5 ৬১ 

কসিণং | কত্নম্ ] কৃত, সমগ্র। ১ ৩৬, ১২০ 
কহকহ্গ-ভ্যা [ কথংক্থংকারীভূতাঃ ] “কি হুইল কি হুইল? 

শবে শবারমাঁন। ৯৭ 

কাউস্সগং বা ঠাণং ৰা ঠাইভএ [ কাষোৎসর্গং বা স্থানং স্থাতুং 
বা] কায়োৎসর্গেৰ জন্ত উচ্চ স্থানে স্িত হইতে । কাষোৎসর্ণ 
হ্বদেহেব উৎসর্গ-ব্রতের জন্য বা মৃত্যুর জন্ত। সা ৫ 

কাকংদগ, কাকংদিয়, কাকংদিয়া-_স্থবিব-নাম, কুলের নাম, 
শাখার নাম । থে* ৪১ ৬+ ৯১ ১০ 

কাঁমিড্টিঃ কামিড্টিয়-_স্থবিরনাম, কুলেব নাম। থে” ৬১ ৮ 
কাল, সময়--ভাবতের আধুনিক ভাধাসমূহে এই ছুইটি শব 

'অভিন্নার্থক। কিন্ত প্রাচীন ভাঁষীয়, বিশেষতঃ জৈন-প্রীকৃত ভাষায় এই 
ছুইটি শব্দেব অর্থ-বিতিন্নতা দেখা যাষ। অবিরত প্রবহমাঁণ নদীত্রোতের 
সহিত অবিরত প্রবহমাণ কালেৰ সদা-চঞ্চলতা তুলিত হইতে পারে। 
নৌকার বোঝাই নাঁমাইবাব ও উঠাইবাব জন্ত নদীতীবে অবস্থিত ঘাটের 
সহিত সমক্ন-শব্দেব অর্থ উপমিত হইতে পারে। কালে শ্রোতেব 
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সহিত জীবনের শত যখন অতিন্ন-গতিতে মিশিয়া যায়, তখন জীব 
কালগত [ পালি 'কালকত'] হুয। কাল অনন্ত; সমষ বিচ্ছিন্ন। 
চি প্রবহমাণ কালেব ক্ষুদ্রতম অংশকে সময় বলে। 

“ওসপ্লিণী' শব্দের টাকা! ভষ্টব্য। 
সংস্কত সাহিত্যে কাল ও সমষ শবেব ব্যবহার £ কাব্যশান্্র বিনোদেন 

কালে গচ্ছতি ধীমতাম্, ন পুনভরগবিতঃ কশ্চিৎ কালধর্মমুপাগতঃ। কা'লঃ 
কাল্য। ভূবনফলকে ক্রীডতি প্রীণিসারৈঃ। বিলংবিত-ফলৈঃ কালং 
মিনায় স মনোরধৈঃ। কাঁল্চন্র, কালসন্ধি, কালগ্রংথি (- বৎসর) 

কালগ্রাপ, কাঁলযাপন, কালাতিপাঁতঃ কালক ( -্হুর্য), কাল* 
আোত। 

সত্যবাদী যুধিষ্ঠির কবেছে সময় । 

ত্রয়োদশ বৎসব যাবৎ পুর্ণ নয়। 
তাবৎ হৃস্তিনা না আসিবে কদাচন। 'মহাঁভারত। 

তার সময় হয়েছিল, চ'লে গেছে, আর ছুঃখ কবে কি হবে? 

একি তোমাব মানের সময় ?-__সম্মৃথে বসম্ত। বাঙ্গাল! গান। 

*তেণং কালেণং তেণং সমএণং*--এই পদ-স্তবকের ইংরেজি 

অনুবাদ ক্সাকোবি করিযাছেন--]2) 8038 1092500, 12. 00096 &8৪ বিশিষ্ট 

ভাব-প্রকাশক ভাষাৰ অভাবে আমি বাঙ্গালা অনুবাদ করিলাম--পসেই 
কালে, সেই সময়ে ।” 

কালগ, কালষ [ কালক ] কাঁলকাচর্য। গর্দভিল্ রাজাব [. ৬১ 

্রীস্ট পৃঃ] সমসাময়িক । থে” 
কাবেমাণে [ কার্ধমাঁণঃ ] কার্ধমাণ। ১৪ 

কাসব [ কাশ্তপ ], স্থবিব নাম, গোজ নাম, কাসবিজ্জিঘ! [কাশ্ঠগীগ্া] 

শাখাব নাম। থে ১১৩১ ৫১ ১০১ ১২১ ১৩ 

কাসী [ কাণী ] কাশী, নগববিশেষ। ১২৮ 

কিচ্চা [কৃত্বা] করিষা। সা ১২ 

কিংচি [ কিঞিৎ]] কিঞিৎ। সা! ৩০১ ৪৭ 

কিট্টিক [ কীর্/়তা ] কীর্ডন করিয়া, প্রচাব কবিয়। | সা ৬৩ 
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কিণহ [রষ্ণ ] কৃষণ। সা 6€ 
কিলংত | ক্লান্ত] ক্লাস্ত। সাঁ ৬১ 

কিবিণ [ কৃপণ ] কৃপণ। ১৭, ১৯ 

কুচ্ছ [ কৌৎ্স ]- গোত্র নাম। থে* ১২১ ১৩ 
কুচ্ছি[ কুক্ষি ] কুক্ষি, গর্ভ হ+ ৩১ ১৫, ১৯ ২১১ ৪৬১ ৯১ 

কুজ্জ [ কুর্যাৎ | কব! উচিত, কবিবে। দা ১৯ 

কুডুংৰিষ [. কুটুম্বক. কৌটুম্বক ] কুটুম্ব। ৩৬ 

কুণাণাঃ কুৎ্সিতনালা, একটি ক্ষুদ্র নদী বা খালেব নাম। সা ১২ 

কুগুগৃগাম-__কুগুগ্রাম, কুগ্ডনগব--২১ ১৫১ ৬৬ | কুগুপুব ৬৫১ ১০০ 

কুগুধারিণো [ কুগুধারিণঃ 1) [ বেপমণ-কুগডধাবিণৌ পবৈশ্রমণত্ত 

কুওম্ আযভতাং ধাবক্স্তি যে তে তথা” টাকাকাব। ন্আজ্ঞাং ধারয়তি” 
_য়াকোবি। ] কুবেবেব আজ্ঞাপালনকাবী ভূত্যগণ। ৮৯: ৯৮ 

৩৮ 

কুংডল [ কৌগুল ]-গোত্রনাম। কৌতিস্ত (?)। থে৮ 
কু্ধ-_১৭শ তীর্থকর, ১৮৪। কুস্থ-_অতি সুক্ষ প্রাণী। ১৩২; সা ৪৪ 

কুংছ্রুক-_ সুগন্ধ দাহ পদার্থ। ৩২ 8৪১ ৫৭১ ১০০ 
কুৰেব-_স্থবিব নাম। থে ১১। অজ্জকুবেব! শাখা! । থে ১১ 

কুমুয় ! কুমুদ | কুমুদ্ধ। ৩৮১ ৪২ 
কুম্ম [ কুর্য ] কুর্ম, কচ্ছপ ৩৬* ১৩৮ | 

কুকবিন্দাবতত [ কুকবিন্দাবর্ত | ভূষণ বিশেষ । ৩৬ 

কুলগৰ [ কুলকব ] কুলকর্ত। ২০৬ 
কৃব| কূপ ]কুপ। ৫১৮১ ৪৭ 

কেই [ কশ্চিৎ কোইপি, কেচিৎ্, কেইপি ] কেহ, কিছু। ১১৭, সা 
৩৯১ ৫২. 

কেউ [ কেতু ] কেতু, পতাঁকা, প্রধান। ৫১১ ৭৯ 
কেউব [ কেধুব ] কেধুব, বাহুভূষণ ১৫ 
কেবইয় [ কিয়্ৎ] কিষৎ পবিমাণ। সা ১৮ 

কেস [কেশ] কেশ। কেসহথ [ কেশপাশ 7] কেশগুচ্ছ। ৩৬] 
সা ৫৭ 
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কোউষ [ কৌতুক] কৌতুক - বিদ্ব-বিনাশেব অন্ত মঙ্গল বন্ত স্পর্শ 
বা ধাঁবণ। “কৌতুকানি মাধতিলকাদীনি*। ৬১১ ৬৫, ৯৫১ ১০৪ 

কোজ্জা | কুক ] পুস্পবিশেষ। ৩৭ 

কোটিম [ কুটিয 1 কুটিম, মেঝে, মর্মব প্রত্তবাদি রচিত স্থান। ৬১ 

কোট্টবাণী-_-একটি শীখাব নাম। থে৬ 
কোট্ঠাগাব [ কোষ্ঠাগাব ] ভাগীগাব, ভাগ্ডাব। ৯০১ ৯১১ ১৯২ 

কোভাকোভী--কোটি কোটি ২২৮। কোডি--কোটি ১৮৭, 

১৯৫-২০৩ 

কোডাল--গোত্র নাম; ২ ১৫ 

কোডিন কৌতীন্ত ] গোত্রনাম। ১০৯। __স্থবিব নাম। থেও 
কোবিংট-_পুশ্পের নাম। ৬৯ কোবিংটপত্ত [ কোবিণ্টপত্র ] এঁ 

পাতা। ৩৭ 

কোল [কোব] কোষ। ৯০, ৯১, ১৯১২। কোস [ক্রোশ]। 
সা ৯-১৩ 

কোসংঘিক়া! [ কৌশান্িকা | একটি শাখাব নাম। থে" ৬ 
কোসলগ [ কোশলক ] কোশলদেশীষ। কাসী-কোসলগা -কাশী 

ও কোশল দেশেঘ। ১২৮ 

কোঁসলিএ [ কোশলিকঃ কোশলীয়ঃ ] কোশলদেশীষ। ২০৪-২২৮ 

কোপিষ [ কৌশিক ] গোত্র নাম। থে" ৪১ ৬১ ১১, ১৩ 

কোহ[ ক্রোধ] ক্রোঘ। ১১৮ 

খগৃগি [ খডন্রী ] গণ্ডাব। ১১৮ 
খচিয় [ খচিত ] খচিত। ৫৯ 

খভিয় [ ক্ষত্রিষ ] ক্ষত্রিয়। ১৮: ২১১ ২৭-৩২। খতিষাণী [ক্ষত্রিক়াণী] 

৯, ২৭-৩২ 

খংত [ ক্ষান্ত- ক্ষান্ত। খংতি [ক্ষান্তি] ক্ষমা। ১২০। খংতি- 

খমে, ক্ষান্তিক্ষম ১০৮ 

খংধ | স্বন্ধ ] দ্বন্ধ। ৩৫ 

খমাসমণে, ক্ষমাশ্রমণ। থে ১৩ 
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থয় [ক্ষয় ]ক্ষষ। ২ 

খবমুহী [ খবমুখী ] বাদ্যবিশেষ। "থরমুখিকাঃ কাহুলাঃ।” চক্কা।' 

১৪৪ ১০২১ ১১৫ 

খাইম [ খাদিম! ] খাদ্য। ১০৪। লা ৪০ 
খামিজ্জ| [ক্ষমেত ] ক্ষমা! কবিবে। সা ৫৯। খমিষব্রং খমাবিষব্বং 

ক্ষম! কবিবে, ক্ষমা কবাইবে। 
খায় [খাত ]খাত। সাং 

খিত, খেত [ ক্ষেত্র] ক্ষেত! ১১৮ 

খিগং [ ক্ষিপ্রম্ ] ক্ষিপ্র, শীত্র। ২৬, ২৯; ৫৭, ৬৪ 

খীব[ক্ষীব ]ক্ষীব। ৩৩১ ৩৫, ৩৮১ ৪৩। সা ১৭ 

খুড্ড [ ক্ষুদ্র ] শিশ্যু। সা ২০। খুভডএ বা খুডিডয়া বা] ক্ষুদ্রকো বা 

কুত্রিকা ব! ] সুত্র বা কষুত্রা। শিক্য অর্থে ক্ষুদ্র এবং শিষ্যা অর্থে ক্ষুত্ডিকা 

শব্দেব ব্যবহাৰ হুইয়াছে। দা ৩৮ 

খুব-মুংডে [ ক্ষুব মুণ্ডিত ] ক্ষুব দ্বাবা মুঙ্ডিত। চাচা মাথা। সা ৫৭ 

খেড [ খেট ] ধুলি প্রাকারোপেত নিব স্থান। ৮৯ 

খেল | শ্লেম্সন্ ] শ্লেম্স। ॥ ৯১৮ 

খোমিয [ ক্ষৌমিক ] ক্ষৌম। বেশমী। ৩২ 
গই[ গতি] গতি। কর্মফলে অঞ্জিত অবস্থা । চাবিগতি £ দেবগতি, 

মনুষ্যগতি, তির্যগ্গতি ও নরকগতি। গতিব নামান্তব নামকর্ম। _-গমন। 

গঙ্পগতি, গজগতি। ৫১ ১৬১ ২৮১ ১১৮১ ১২১ ৯৪৫ 

গইংদ [ গজেন্্র ] গজেন্দ্র | ৩৬ 

গংগাবজ্ত [ গঙ্গাবর্ত ] 'ঙ্গাবর্ত” নামক আবর্ত বিশেষ । ৪৩ 

গল্িয় [ গর্জিত ] গর্জন । ৩৩, ৪৪ 
গ্রণগ | গণক ] গণক | ৬৯ 

গণনায়গ [ গণনায়ক ] গণনাযক । ৬১ 
গণবাধাণে! [ গণবাজান: ], গণতান্ত্রিক রাজাবা। ১২৮ 

গণহৃব | গণধব ] গণধব। পগণধবঃ তীর্থকুচ্ছিদ্যাদিঃ* 1 তীর্থকবেব 

শিশ্তেবা গণুধব। গণধব সংখ্যা একাদশ। [১] ইন্দ্রভৃতি গৌতম, 
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[২] অগ্রিভূতি গৌতম, [৩] বায়ুভূতি গৌভন, [8] আর্ধব্ক্ত, [৫] 
'আর্ধনুধর্স। [৬] মণ্ডিকপৃত। [] মৌর্বপুত্র, [৮] অকম্পিত, [৯] 
অচলভ্রাতা, [১০] মৈত্রার্থ ও [১১] প্রভাস! দা ৪৬ 

গ্রণাবচ্ছেয়য় [ গণাবচ্ছেদক ][ গঃ সাধূন্ গৃহীত্বা বহিঃ ক্ষেত্রে আস্তে 
গচ্ছার্থম্? ক্ষেত্রোপধিমার্ণাদৌ প্রধাঁধনকর্তা সুত্রার্থোভয়বিৎ ) বং ব! 
্পধকাঁধিপতিত্বেদ সামান্ত সাধু অপি পুবস্কত্য বিহ্বতি।] 
গণাবচ্ছ্দেক । সা! ৪৩ 

গণিয়-_একটি কুলেব নামঃ থে* ৮ 
গণিয়] [ গণিক] ] গর্ণিকা | ১০২ 

গনী] গণী]গণী। [বস্য পার্থে আচার্বাঃ হুত্রাদ্যভ্যস্যন্তি, গণিনো 

বাহন্তে আচর্ব'ঃ কুহ্াদার্থন উপসম্পন্ন।ঃ।] আচার্ধ্যগণের শিক্ষক গণী। 

সা 9৬ 

গম্ভ [ গান্র ] গাত্র। ৬৯১ 

গংথ [গ্রন্থ] গ্রন্থ! ১১৮ 

গংধবটি [ গক্ষবর্তিঃ ] গন্ধবদ্তক|| ৩২১ ৫৭১ ১০০ | গংপি [গ্ধী] ৩, 
গংধব্ব [ গঞ্ধরব ] গন্ধার্ব! ৪৪ 

গংধহথ _গম্ধহত্তী | ১৬ 
গব্ভ [গর্ভ ]গর্ভ। গব 5 [গর্ভত্ব। গবভখল্গর্ভস্থ। ১১০১ 

ওঃ ১৫১ €৯? ৯৪ 

গৰ.51ও গব.৯ং [ গর্ভ হঃ গর্ভন্, গর্ভাৎথ গর্ভীস্তবমূ। গর্ভগব ভ। 

গব.১+অ.ও_ বহাও। গন ৬+অং-্গবতং। দেবনিদ্দায়া গর্ভাৎ 
জিশল!য। গঙম্। ] ব্রাচ্ছণী দেবানন্দাব গর্ভ হইতে ক্ত্রগ্াণী ত্রিশল।ব 

গর্ভে (প্রবেশ )1 ১ 
গয়_ গজ 1 82 ৩৩১ ৩৬ 

গয় লগত | ৫) ৯২১ ৯৩১ ১১০ সা" ৬৪ 

গলিয়---গলিত । ৩৩১ ৯১১ ৯৪ 

গবেপিভএ- গবেষণা কবিবাব জন্ | সা* ৬৯ 

গব্বিয-_গধিত। ৪২ 
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গহ-_গ্রাহ। ৬১ 

গহণ--গ্রহণ | সা* ৬৩ 

গহিষ_-গৃহীত ৩৬১ ৭৩ সা" ৩৬ 

গ্রহির [ গভীব ] গভীর, গম্ভীর। ৩৮ 

গাম [গ্রাম ] গ্রাম । ৮৯১ ১১৮, ১১৯। গাঁমাপুগামং [ গ্রামাস- 
গ্রামম্] গ্রামে গ্রামে । সা ৪৭ 

গায় [ গান্র ] গাত্র, গা । ৬* [ অনাদি "ত্র বর্ণ কচিৎ লুপ্ত হয় এবং 

য-শ্রতি প্রভাবে লুপ্তি স্থানে কচিৎ্ য-বর্ণের আগম হয হুত্র৯সুয় 

€বিকল্পে "্নুত' ); চবিত্র ১ চগ্লিউ, চবিয়ং (বিকল্প চবিত্বং ); গাক্র 

১ গীয় €বিকল্পে গত্ত' )7 বাত্র ৯ বা (“দ-বীসই-বাঁঞ সাঁ১)) 

রাজিংদিবানাম্ ৯ বাইংদিয়াণং, একরান্রিক ৯ এক রাইয়ং ঃ কংস- 

পাঈ -€ কাংস্যপাত্রী”পান্রিকী ] 
গাহাবই [ গৃহপতি ] গৃহস্থ। ১২০। সা২« 
গিম্হাঁণং চউথে মাসে [শ্রীষ্মাণাং চতুর্থে মাসে ]গ্রীগ্মেব চতুর্থ 

মাসে। জৈনদিগের বসবে তিন খাতু $ হেমস্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। চারি 
মালে এক খতু। চৈত্রঃ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আবাঢ় গ্রীষ্ম খাতু। শ্রীম্মের 

চতুর্থ মাস আবাঁচ মাস। প্রতি মাসে ছুই পক্ষ £শুদ্ধ (স্তর) ও বহুল 
(কৃষ্চ)।] গ্রীন্ষের চতুর্থ মাসে অর্থাৎ আষাচ মাসে। ২ 

গিরা [ গীঃ ] বাক্য, বাণী। ৪৭ 
গিলাণস্স | গ্লানস্য ] "গান শব রোগী অর্থে ব্যবহৃত । বোগীব। 

লা ৯৮ 

গিহ[ গৃহ ]গৃহ। গিহি[গৃহী ]গৃহী। গিহথ [গৃহস্থ। ২৮ 
৮৯১ ১১২১ ১৫৭ সা ১৯ 

গুগসিলয় [ গুণশিলক 1] গুণশিলক নামক ঠচতা। রাজগৃহের একটি 
চৈত্যেব নাম গুণশিলক। সা ৬৪ ণ 

শুভ [গুপ্ত ]গুগ্ত। ৯২ ১১৩। গুতা গোত্র] গোত্র। গুভ্তি- 
গুপ্তি। ১২০ 

গুভিয় [ গুপ্তিক ] ব্ষক। ৯৯ 
০0 2, 92-6 
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গুপ্লমাণ [ গুপ্যৎ, ব্যাকুলীভবৎ 1 ব্যাকুলায়মান। ৪৩ 

গুমগ্ডমায়ংত [ গুমগুমায়মাণ $ মধুবং ধ্বনৎ ] গুম গম ধ্বনি করিতে 
কবিতে। ৩৭ 

গুহিব [ গম্ভীর ] গম্ভীব। ৩৮ 
গেবিজ্জ[ গ্রেবেয় ] গ্রেবের, গ্রীবার হার। ৬১ 

গোষ্ন। গুন্ন [ গৌণ ] গৌণ, গুণেব যোগ্য ৯১ ১০৭ 
গো [ গোত্র] গোত্র। ২১ ১৯১ ২১১ ৮৯১ ১০৭১ ১০৮। থে 

গোদোহিয়া [ গোদোহিকা ] গোদোঁহনকাল | ১২০। 

গোয়ব [ গোচর ] গোচব। সা" ২০ 

গোসীস [ গোঁশীর্ধ ] গোশীর্য, চন্দন-বিশেষ। ৬১১ ৯০০ 

ঘট্ঠ [ঘট ]স্বষ্ট | ৩২। সাং 

ঘড [ ঘট ] ঘট । ১০০ 

ঘণমুইংগ [ খনমুদজ ] ঘনমুদঙ্গঃ খোল । ১৪। 
ততং বীণাঁদিকং জেয়ং বিততং পটহাদিকম্্। 
ঘনং তু কাংস্যতালাদি বংশাদি শুধষিরং মতম্ ॥ 

ঘংটিষ [ ঘার্টিক ] ঘান্টিক, ঘণ্টাবাদক। ১৯৩ 
ঘয় [ ঘ্বৃত] ঘি। ৪৬ 
ঘব [গৃহ ]ঘর। ৩২? ৬১১ ১১৮1 সা ২৭ 

ঘোলংত [ ঘূর্ণায়মান. ইতন্ততে! ভ্রম] ধূর্ণাযমান। ১৫ 
ঘোস [ ঘোব ] ঘোব। ৩৩১ ৪৪১ ১১৪ 

চইতা! [ চাত্থা ] চুত হুইয়া! ১১ ২, ১৪৯, ১৭১। চইস্সামি। ও 

চউক [ চতুদ্ধ ] চতুদ্ধ, নগরচতূফ, পার্ক। ৮৯ ১০০ 

চউগমণ [ চতুর্গমনঃ চতত্রো দিশঃ ] চাবিদিক। ৪৩ 

চউত্তীসইম [ চতুত্তিংশ ] ৩৪শ। চউথ [ চতুর্থ] চতুর্থ। চউদল, 
চউদস [ চতুর্দশ ] চতুর্শশ | চউপন্ন [ চতুঃপঞ্াশৎ ] চুয়ালস। চউমুভ, 

চউন্মুহ [ চতুমুথ ] চৌমাথা। চউরাসীইং [চতুরশীতি ] চৌরাশি, 
চুরাশি। চউসট্ঠিং [ চতুঃষ্ি ] চৌষটি। চউরাসীইন--চভুবশীতিতম। 

চউ-ভংগো!] চতুর্ভঙ্ঃ ] চারি সংখ্যা অতিক্রম করা (চাই )। চাঁরি- 
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জন পর্যস্ত একত্রাবস্থান নিষিদ্ধ। চারিজনের অধিক যদি কোনও পঞ্চম 

ব্যক্তি থাকে বা আবও অনেক ব]ভি থাকে, তবে পুরুষ জাতি ও নারী 

জাতির একত্র অবস্থান চলিবে! নতুবা! চলিবে না। সা ৩৯ 

চক্ধ [চক্র ]চক্র। ৩৬| স্চক্রবাক। ৪২1 চক্কবষ্টি [চক্রবর্তী] 

চক্রবর্তা। ১৬, ৭৪. ৮০ চক্র [ চক্রধর ] চক্রধব। ৭৪ চক্ধিয় 

[ চাক্রিক, চক্রপ্রহরণাঃ,কুস্তকার -তৈলিকাদয়ো ব1 ] চাক্তিক। ১১৩। 

চক্কিয়! [ চক্রিক, চাক্রিকা ] পাক, ফেবঃ বেড়। নদীব বেড ) নদী 

যেখানে বক্রতাঁবে অর্ধগগুলাকাবে চলে, সেই স্থান। ১১৩, সা ১২, ১৩। 
চক্খু [ চচ্ষুঃ 1 চক্ষু । ১৬১৩২ সা ৪৪। ট 

চক্খু-ফাসং [ চক্ষ্ঃম্পর্শম্] চোখের স্পর্শে আসা, দৃষ্টিমধ্যে আসা, 
চোখে ধরা! পডা। “চক্ধুশফাসং হুব্বম আগচ্ছইণ-সহজেই চোখে 
পড়ে । ১৩২, সা ৪৪ 

চংকম্মমাণ [ চংক্রম্যমাণ ] ভ্রাম্যমাণ । ৩৮ 

চচ্চব [ চত্বর পু উঠান। ৮৯১ ১০০ 

চভারি [ চত্বারি ] চাবি। ৭৭, ১৪৩১ ১৭৯। থে6১৭। সা ২৬, 

৬২। চত্তালীসং [ চত্বারিংশৎ ]চলিশ | ১৭৭। 

চংদ [চন্দ্র] চন্দ্র টাদ। ৩৬১ ৩৮১ ৪০১ ৪৩১ ৯৬১ ১০৪১ ১১০১ ১১৮। 

চংদম্চন্্র ঃ বৎসর বিশেষের নাম। মহাবীর স্বামীর নির্বাণ দিনে দ্বিতীয় 
চন্ত্র' সংবৎসব ছিল । ১২৪ 

চংদণ--চন্দন | ৬১, ১০০১ ১১৯ 

চংদণা [ চন্দনা ] আর্যা চন্দনা | ১৩৫। চন্দন! হু'জন £ [১] বৈশালী- 

রাজ চেটকের কন্তা। ইনিই মহাবীৰ স্বামীব “অজ্ঞিয়া সংপষা”র 
“পামোক্থা+ বা প্রধানা ছিলেন। [২] চম্পার রাজা দধিবাহনেব কন্তা 
“চদ্দনা*ও এই সময়ে আধিকা সম্প্রদাষে প্রবেশ করিয়া পাসোক্র্থ লাজাৎ 
করিয়াছিলেন । 

চংদ্রপভা [চন্দ্রপ্রত। ] ব্য'ক্তলাম। ১১৩। 

চংদপহ [চন্দ্রপ্রভ ] অষ্টম তীর্ঘকব। ১৯৭ 
চংপগ [ চম্পক ] টাপা। ৩৭ 
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চল্ম [ চর্ম] চর্ম। ৬০ 

চয় [ চ্যব ]চ্যবন, পতন | ২,১৪৯, ১৭১। চয়মাণ [চ্যবযান] 
পতনণীল। ৩। চবণ [ চাবন ] পতন । ১২১ 

চরিত [ চবিত্র ] চবিত্র। বিকল “বিষ”, “চবিউ”। ১১৪১ ১২০। 

থে ১৩। 

চলমাণ | চলমান, চলৎ ] চলস্ত । ৯৪, ১৩২ সা ৪৪ 

চলিষ [ চলিত ] চলিত | ৪৩ 

চবল [ চপল ] চপল। ১৫; ২৮, ২৯ 

চাউরংত [ চাতুরস্ত ] চতুঃসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। প্ধর্মবব চাতুরস্ত 
চক্রবতিভ্যঃ। ত্রশ্পঃ সমুদ্রাশ্ চতূর্থে। হিমবান্ এতে চস্বার: পৃথিব্যা 
অস্তাঃ। তেষু ভবাঃ স্বামিতয়েতি চাত্বস্তাঃ। তে চ চক্রব্তিনঃ। 
ধর্মেবু ববঃ শ্রেষ্ঠো ধর্মবরঃ। তত্র বিষয়ে চাতুবস্ত-চক্রবতিনঃ ইব ধর্মবর- 
চাতুরম্ত-চক্রবতিনঃ।” ১৬, ৮০। 

চাউলোদগ [ তঙুলোদক ] চাউল ধোয়া জল। সা ২৫। চাউলোদণ 

[ তঙুলোদন ] ভাত। সা ৩৩-৩৫। 
চামীকর--সোনা। চমীকর স্ুদ্বর্থনি। চমীকরে প্রাপ্ত বন্ত 

চামীকর। ৩৬ 

চিচ্চাঃ চেচ্চা, চেজ্জা | ত্যক্ত1 ] ত্যাগ কবিয়া। ১১২। সচ্চ, অমচ্চ 

প্রভৃতিতে ত্য চ্চ। এখানে গ্রথমাক্ষবে ত্য ১ চ্চ ৯ চ। তাজ. 

চজ চিজ .চ্চেজ.। চেজ.+-ত্বা- চেচ্চা | চিজ ২চিচ.+ত্বা চিচ্চা, 
চেচ্চা। 

চিভ [চিভ চিত্ত ৫,৫০| চিত্ত [চিত্র ]চিত্র। ১৪১ ৩২) ৩৭, 

৪২১ ৪৪5 ৪৮১ ৬১১ ৬৩। চিত্তঃ চেত [ চৈত্র] চৈত্র। ৯, ১১৫১ ২১১। 

চিত্ত! [ চিত্র! ] চিত্র! | ১৭১১ ১৭৪১ ১৮২। চিন্ভিয় [ চিন্তিত ] চিত্রিত ঃ 

চিত্র-খচিত। ৩২ 
ংতিয়- চিস্তিত। ১৬ ৯০ নু 

চিষত্ত [ত্যক্ত ] ত্যন্ত। ১১৭ ত্যজ, ৯চ্যজ ৯ চিয়জ ৯ চিন্নচ,। 

চিয্নচ+ত-চির়ভ। 



€5€ ) 

এ [ চ্ঢতঃ ] চ্যত, পতিত, জকতীর্ণ! ১ 

চূর্ণ ]ভূর্ঘা ৩২৩৯৮ 

হেইজ্গ [চৈত্য] ত্য! কৈন্দন্িরকে চিত্য বলে। প্রস্তর 
স্কুপঠ প্রস্তর-্বেলী ঝ। প্র্তর-নিঘিত হন্দির ও প্রাণ লজ চৈত্য । 
১২০ হু) ভ৪ 

চেড়[ চেট ] চেউ। ৬১ 
জেবা ৈক 1-ই1 ১৯১ ৩৪, ৩৯১ ৪১৪ ৯৪ সা ৩৯১ ৬৪ 

চোক্খ | চোক্ষ | চোক্ষ, পবিত্র, চতুতঃ প্রসন্ন । ১০৫1 বিকলে চুক্ধ। 
চোকদ [ চতুন্ট ] চতুর্দশ | ৩১:৪১ ১৩৪, ১৩৮1 চোছনণহং। 

৪৯১ ৭৬1] ০পুব্িব। ১৩৮1 ঘেহ। 

চোকট্তিং [ চতুঃফ্রী 7 চৌবষ্ট। ২১১ 

ছ[ষ্ট্ু হক] ১২২1 ছস্ত [ফ্টূ চ] এবং হয়। থে ৭! 

ইস্থাদিএ [হাণ্াসিকঃ ) ফা্াসিকা সা ৫৭1 হীসং [ক্টতিংশৎ 
ছন্তিশ্ব। ১৩২, ১৪৭ ১৭১১ ১৭৯| হট্ঠ [জট] বষ্ট। ১৭, ১০৪, 
১১৬: ১২০৭ ১৪৪ থে ৭1 হটুঈ [বহী?বরী! ২1 হাক লীসং 

[ক্ট্চ্হারিংশৎ 7 হেচভিশ্। ১৯৩1 হই [ক্টপ7 ফ্ট্পলু, ভূঙ্কা। 
৩৭ 

1 

ছউফঘেণ [হলঙ্কেন] অন্রতাচ্ছন্ল ভিন্কু ছারা! ছন্র-অন্রতার 
জাহর৭। সা ৪৪-৪৫ 

ছেস্স [ছেক 7 নাগরিক, শিক্ষিত নৈপুণ্যহুক্ত, অভিভ্র? ২৮; ২৯, ৩০ 

জইন়[ ভগ্িক ] জয়ী, জড়দুক্ত। ৯5 

উ [ বহুর্বেল। বুর্বেদ। ১০1 
ভচ্চ [ভাত্য ] দুাত, অবিনিশ্র। ৪০5 ৪১১ ১১৮1 ভ্ঞচ্চকমল 

[ ভাহ্যকদল] হুক্তাত পৃ! ৩১। ভক্চংজ [জাত্যান্তন ] উৎকই 
অঞ্জন, দ্্দিত অন । ৩৬ 

ভণবরে [ ভুনপ্ ] কুনপল। ৯৩১ ৯১৪ ১১২ 
ভছ্গ [ বত্র]বত্র, যেখানে । সা ১৯ ১২১৯] 
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জমগ [ যমক ] বাগ্ভবিশেষ। ১০২ 

জংঘূদ্দীব [ জদৃঘ্বীপ ] জন্ুবীপ। ২+ ১৫১ ২৮ 
জংভগ [.জৃস্তক। তির্ধগৃলোক-বাসিনো দেবা ভূভভকাঃ ] ভুস্তক, 

তির্যগূলোকাধিবাসী। ৮৯ ৯৮। জংভিক্গাঁম [ ভূৃত্তিকাগ্রাম ] গ্রাষেব 
নাম। মহাবীবেব সিদ্ধিস্থান। ১২০ 
জন্ম [ জন্ম] জন্ম। ১২৯১ ১৩০1 জন্মণ [ জন্ম ] জল্ম। ১৯ ৯৯১ 

১৫৪ | 

জয়।[ যদা ] যখন ! ৯৯১ ১০৭১ ১৩১ 

জলজলিংত [ জাজল্যমান ] জল্ জল্ করা । ৩৬। জলণ ( লন) 
জলন। জলংত [ জলৎ ] জলম্ত। ৪২, 88, ৪৬, ৫৯, ১১৮ 

জলয [ জলদ ] জলদ। ৩৬। 

জলহব [. জলধর.] জলধর | ৩৩, ৩৪ 

জল্প--জল্লা ববভ্রাখেলকাঃ, বাজ্ঞঃ স্তোত্রপাঠকা ইত্যন্তে। শরীর 
মল। ১০০ ১১৮ 

জবণির়] [ যবনিক। ] পবা। ৬৩, ৬৯ 

জবোদগ [ যবোদক ] যবের জল | সা ২৫ 

জসবঈ-_-বশোৌবতী, বশন্বতী ১০৯। জসংস--বশন্ত, ১০৯। 

জপোয়া_-যশোদা। ১০৯ 

জসবায় [ যশোবাদ ] যশোবাদ, স্তুতি, প্রশংসা | ৯০ 

অহা] যথা ] যথা। ॥ 
জাই [জাতি ]জন্ম। ১৮; ১২৪১ ১৪৭1 **পুষ্পবিশেষ | ৩৭ 

জাএ [জাতঃ ] জাত হন, ভূমিষ্ঠ হন। ১৪ ৯১ ১০৭১ ১১৮ 

সুজাষ [ সুজাত ]স্থজাত। ৯+ ৩৫ ৩৩১ ৭৯ ১১৮ 

জাগবিত্তএ[ জাগবিতুম্ ] জাগিতে। সা ৫১1 জাগবিষা [ জাগ” 

বিকাঃ জীগর্যা ] জাগবণোৎ্সব | ৫৫৪ ১০৪। সা ৫১। 

জাণবয় [ জানপদ ] জনপদবাপী। ১২ 
জাণিয়ব্বাইং, পাঁসিষব্বাইং, পতিলেছিয়ব্বাইং [ভাতব্যানি, দ্রষব্যানিঃ 

গ্রতিলেখিতব্যানি |] ইন্দ্রিয সাহায্যে অহ্থভব কর! বা জানা চাই, 
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চক্ষু দ্বারা দেখা চাই, হুদয়ঙ্সম কবিয়! মনেৰ পটে আকিয়া লওয়া চাই। 
সতর্ক ইন্দ্রিয়, মনোযোগ ও বিচারশক্তি প্রয়োগে প্রণিধান করিষা দেখা 
চাঁই। লা" ৪৪-৪৫ 

জাঁষ[ যাগ] যাগ। ১০৩ 

জার [ভাত ]জাত | ১, ৯ ৩৫১ ৭৯ 

জায়কন্ম[ জাতকর্ম ] জাতকর্ম। ১০৪ 

জায়রব [ জাঁতবপ ] জাত্যবর্ণ, বিমল | ২৪ 

জাল [ জাল ] জাল। ৬১1] জাল ] জাল। ৩৬ ৪৬ 

জাব [যাবৎ] যাবৎ, যে পর্য্যস্ত। পুলকভ্ু বাক্য, বাক্যাংশ বা 

বাক্যসমূহের সবপদগুলি লিখিত হয় না। ষে পদেব পবব্ভী পদগুলি 
লোপ কবা হর তাহাব পরে 'জাব' পদ ব্যবন্ৃত হয। যেমন : ইমে 

এয়ারবে ওবালে জাব সস্সিবীএ চোদ্দস মহাদুমিণে--এখানে ৩য় সুত্র 

হইতে পূর্ণবাক্যটি পৃবণ করিয়া লইতে হইবে। "ওবালে জাব সস্সিদীএ' 
মানে ৭ওবালে” হইতে “সস্সিবীএ+ পর্য্ত। “বন্নও, [বর্ণ, বর্ণক]] শব দ্রষ্টব্য । 

ভাবয়াণং-_বীহাবা জষ লাভ কবির়াছেন তাহারা “জিন”, ধাহাবা 

জয়লাভ বাইয়া দেন তাহারা “জাবধ' | 'জয়” এই শব্দেব উত্তব "আপি? 
গ্রত্যব যোগে সম্ভাব্য নাম ধাতু « ৮%জয়াপি”। তাহার সম্ভাব্য বপ 

হজযাপরতি, ইত্যাদি! জষাপয়তীতি ৮'জয়াপয়ঃ”। পচাদ্যচ, প্রতাযযোগে 

নিষ্পন্ন , » জষাঁপয ১৯ * জয়াবষ ১৮ জাবয়। ১৬ 

জান্রণ-_বক্তবর্ণ পু্পবিশেষ, জবা, জপা। ৫৯ 
ভিমিয় [ জিমিত ? ভুক্ত ] ভুক্ত, ভোজন। জিমিষ-ভুতুভবাগয়া*** 

সযাণা-জিযিত ও ভুক্ত [ভুভ্তি, ভোজন ] হইয়া গেলে তাহার! 
আসিগ্সা। আহাব১ আচমন ও পুনবাঁচমন করিয়া | ১০৫। 

ভিয় [ভিত ]জিত। ১৬, ৬০, ৯১৪ 

জীয়--আচাব। তং জীয়ং এযং--তাই আচাব (ব্যবহাঁর ) ইহাই ঃ 
অর্থাৎ ইহাই হওয়া উচিত। ২১ 

ভীষ কপ্সিষ্ক[ জীতকল্লিক ] “ভীত অর্থাৎ চিরাচরিত প্রথার "কল 

ধাহাবা তাহাবা জীতকলিক। ১১০ ১৫৫১ ১৭৭ 



(৪৮ ) 

জীবংত [ জীব্য ] জীবন্ত, জ্যান্ত। ৯৪ 
জীবিয় [ জীবিভ ] জীবিত। ৮৩, ১১৯ ১৯৯, 

জীহা [ জিহ্বা ] জিহ্বা। ৩৫ 
জুগ[বুগ]যুগ। ১৪৬ 

জুযল [. যুগল ] যুগ্লঃ ৩৬ 

ভূয় [ যুপ ]। ১০০। জুব[ যুপ ]যুপ। ২৭৯ 

জুসণা-ভুসিএ__জুসণা অর্থাৎ সেবা, জুসণ অর্থাৎ অত্যাপ কবিষাছে 
যেসে 'ভুসণা-ভুসিঞ। সংস্কৃত ভুষ, ধাতুব অর্থ ইচ্ছা! কৰা, ভোগ 
কৰা, সহা কৰা, অত্যাস করা ইত্যাদি। টাকাকার জুসণা মানে সেবা 
এবং ভুদিএ মানে ক্ষপিত-শবীবঃ লিখিবাছেন, কিন্তু সল্লেখনা [ অন্ন- 

পান ত্যাগ করিষ। মৃত্যু ববণ] একটি ব্রত। ন্মতরাং জুণা মানে 
ব্রত। "সংলেহণা-ভুসণা-ভূসিএ” এই সমস্ত পদটির অর্থ £ সঙ্লেখনা- 
ব্রত-অভাাস-কাবী। সা! ৫১ 

জুহিয়া [ যুথিকা ] যুখিকা, জু'ইফুল | ৩৭ 

জে সে [ বঃ সঃ, ষঃ অসৌ ] সেই যে। 
জোইস [জ্যোতিস্] জ্যোতিব। ৩৮, ৩৯। জোইস [ জ্যোতিফ ] 

জ্যোতিফ | ৯৯ 

জোঈবস[ জ্যোতীবস ] জ্যোতীরস, একটি রত্বেব নাম। ২৭ 
জোগ [ যোগ ] যোগ । ২১ ৪৬, ৯৬১ ১১৬১ ১২১ 

জোগৃগ [ যোগ্য ] যোগ্য । ৬০ 

জোয়ণ [ যোজন ] যোজন । ২৭, ২৯। স! ৯-১৩ ৬২ 

জোব্রণগ [ যৌবনক ] যৌবন। ১০১ ৫২, ৮০ 
বয় [ ধ্বজ্জ ] ধবজ। ৪১ ৩৩, ১০০ 

ঝল্পরী-_বাছাষন্ত্র বিশেব। ১০২ ১৯৫ 

ঝাণ! ধ্যান ] ধ্যান । ৯২ ১১৪ 

ঝাণংতবিয় [ ধ্যানাস্তবিত ] ধ্যানাস্তবিত। ১২০১ ১৫৯ 

বিগ্লাই [ ধ্যাষতে ] ধ্যান করে। ৯২ 
ঠবেই [স্থাপয়তি ] থোয়, স্থাপন কবে। ৬৯ 



(৪৯ ) 

ঠাই [স্থাগী ]স্থারী। ১২৯১ ১৩০। 

ঠাইত্এ [ স্থাতুম্ ] থাকিতে । সা! ৫২ 
ঠাণ | স্থান ]স্থান। ১৬, ৩৬১৮৯ সা ৫২ 

ঠাবেই[ স্থাপ়তি ] স্থাপন করান। ১১৬ 

ঠিই [স্থিতি] স্থিতি। হৃষ্টি, স্থিতি, ০৪৪০ তিনটি ক্রমের 

মধ্যমটি। », ১২১ ১২৯ ৯৩০১ ১৪৫ | 

ঠিই-পড়িয1 [ স্থিতি পতিতা! ()-_-য়াকোবি। ] 

পড়িয়া, শব ছুই প্রসঙ্গে পাওয়া গিয়াছে £ ০) ঠিই পড়িয়া, 
৫) পিগওবায়-পড়িয়। । 

সিদ্ধথে রায়া**”-*মহয়া ইভ টীএ..*.*শ্দসদিবসং ঠিইপভিয়ং কবেই। 
১০২ [সিদ্ধার্থ রাজ! মহ! খাদ্ধির সহিত দশ দিবস স্থিতিপ্রতীজ্যা 
করিলেন। ] দসাহিয়াএ ঠিইপড়িক়্াএ বক্টমাণীএ সইএ য় সাহস্সীএ য় 
লষ-সাহস্সিএ য় আাএ য ভাএ য় ঘলমাণে য় দবাবেমাশে য় বিহরই। 
১০৩। [ দশ-দিন-ব্যাপিনী স্থিতি গ্রতীভ্যা কালে শত শত, সহ সহজ 

লক্ষ লক্ষ যাগ, দায় ও ভাগ দাঁন করিয়া এবং দান করাইয়া! বিহার 
করিলেন।] মহাবীরস্স অল্মা-পিয়রো পড়মে দিবসে ঠিই-পডিয়ং 
কবেংতি। ১০৪| [মহাবীরের মাতাপিত1 প্রথম দিবসে অর্থাৎ 

জন্মদিবসে স্থিতি প্রতীজ্যা করিলেন।] এই তিনটি বাক্যের প্রসঙ্গ 

হইতে বুঝা যা বে “ঠিই-পড়িয়া” পুব্র-জন্মকালীয় অনুষ্ঠান বা উৎসব 
বিশেষ | জৈন গৃহীদের জন্য নির্দিষ্ট ছয়টি € ইজ্যা, বার্তা, দ্তি, দ্বাধ্যায়, 
নংবম ও তপঃ) অনুষ্ঠানের প্রথমটি ইজ্যা অর্থাৎ দেবতা, গুরু ও 
স্শান্তাদিব পূজা, অর্চনা, উৎসব। স্থিতি অর্থাৎ জাতকের জীবৎকাল ব! 
আয়ু উপলক্ষ্য কিয়! যে ইজ] তাহাকে “স্থিতি-প্রতীজ্যাঃ বল। হইয়াছে। 
ছিতীয় প্রসঙ্গে পাইতেছি পিগপাত-প্রতীজা। [ পিওবায়স্পডিয়া ]1 
গৃহস্থ-গৃহে পিওপাত' বা ভোজন-প্রান্তিব জন্ত নিগ্রপ্থ কভৃ্কি অহুষঠেয় 
অহুষ্ঠান-বিশেষ ও তৎসম্পর্কে বিধিনিষেধকে “পিগুবা-পড়িয়া* বল! 
হইয়াছে। সা ৩২১ ৩৬১ ৩৭১ ৩৯ 

ঠিভিয়া, ঠিয়া [ স্থিতিক ] স্থিতিক, স্থিতিকাল। ২ ১৭১১ ২*৬। 
0, 5,937 



(1৫৭); 

ঠিয়। স্থিত ]স্থিত। ৪১, ১৩২। সা৪৫ , 
ভজঝংত [ দহমান ] দহ্যমান। ৩২, ৪৪১ ৫৭১ ১০০ 

ণং[. ননু ] বাক্যালঙ্কারে অবায়। 

ণহায়, ন্হায় [ক্বাত ] স্বাত। ৬৬, ৯৫১ ১০৪ 

তইয় [ তৃতীয ] ভৃতীয়। ১০৪। থে ৭১৮। 
তএঃ তও | ততঃ] তাবপর। ৫) ৮; ১২১ ২৭১ ৩৩, ৪৮১ ৫০১ ৩৪, 

৩৫১ ৩৬১ ৩৭ 

তও | ত্রয়ঃ ] তিন। ১০৮১ ১০৯, ১২২। সা ৬০ 

তং [তত্র] সেখানে। প্তং ইতি পদং ভত্রেত্যর্থে 

সম্ভাব্যতে |” তত এ 

প্তং বেউবিয়া, পডিলেহা সাইজ্জিয়া পমজ্জণা"-_তত্র বেউব্বিষা 
[ পুজঃগুনঃ ] প্রতিলেখ। [পর্যবেক্ষণং 1, সাইজ্িয়া [ যথেচ্ছ, পুনঃ পুনঃ ] 
প্রমার্জন। [ মালিন্তমোচনাঁদি ক্রিয! ]1 

£বেউবিয়া” ও «সাইজ্ডিযাঃ উভষ শবেব অর্থ “ঘন ঘন”, বারে 
বারে'। সা! ৬ স্ত্রে উপাশ্রক্ন স্থানের ঘন ঘন পর্যবেক্ষণ ও বাবে বাবে 

সংমার্জন নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
টীকাকারের ব্যাখ্যা এখানে অস্পষ্ট ও উদ্ধাতিভারাক্রাস্ত -_ 

*বেউব্রিয়৷ পডিলেহা ক্বচিচ্চ বেউট্টিয়া পডিলেহা! ইতি দৃশ্ততে। 
উভয়ব্রাপি পুনঃপুন বিত্যর্থঃ। সাইজ্ড্িয়া পমজ্রণা ইতি আর্ধে £ প্জে 

ভিক্খূ হুখকম্মং করেই করিতং বা সাইজ্জই” ত্তি বচনাৎ। সাইচ্জি 
ধাঁতুর্ আত্বাদনে বর্ততে। তত উপভূজ্যমানো য উপাশ্রবঃ সঃ কয়মাণে 
কড়ে ত্তি স্তায়াৎ সাইজ্দিউ তি ভণ্যতে। তৎসম্বদ্ধিনী প্রমার্জনা 
সাইজ্জিয়া। যদ্সিন্ উপাশ্রয়ে স্থিতাস্ তং প্রাতঃ প্রমার্জযস্তি, ভিক্ষা 
গতেষু সাধুষু , পুনব্ 'মধ্যাহ্থে, পুনঃ প্রতিলেখনাকালে তৃতীয়গ্রহরান্তে, 
ইতি বারচতুষয়ং প্রমার্জয়স্তি বর্ষান্থ, খতুমধ্যে ত্রিঃ। অয়ংচ বিধির 
অসংসক্ে, সংসজে তু পুনঃ পুনঃ প্রমার্জযন্তি শেবোপাশ্রয়দ্য়ং তু প্রতি 
দিনং প্রতিলিখস্তি প্রত্যবেক্ষস্তে। মা কোহপি তত্র স্থান্ততি, মমত্বং বা 

করিষ্ততি ইতি। তৃতীয় দিবসে পাদপ্রোঞ্চনকেন প্রমার্জয্তি। অত 



(৫১) 

উক্তম্  বেউব্ধিয়া' পড়িলেহ ত্তি চিৎ সাইজ্জিয়া পভিলেহ তি দৃশ্থতে। 
তত্রাপি প্রতিলেখন] প্রমর্নয়োর্ পরক্য বিবঙ্ষয়! স এবার্ঘঃ1৮ 

তং ত্বমূ] তুমি। ১১৪ 
তচ্চ [তৃতীয় ] তৃতীয় । ৩০১ ৫৩, ১৪৬। সা! ৬৩। 

তচ্চ[ তথ্য ] তথ্য। স1 ৬৩ 

তড়ি [ তডিৎ ] তডিৎ। ৩৫ 

তণ] [ তৃণ।(নি, বছুবচনে আকার ] তৃণ। সা! ৫৫ | 

ততে [ ততঃ ] তারপর। ৫৬১ ৫৮, ৫৯, ৮২, ৮৪ 

তন! [ ততঃ ] তাবপব। থে ১৩ 

তথ তত্র] তত্র। ১৫১ ৬১, ৭৪, সা ২৬) ৩৩, ৩৫১ ৩৮১ ৩৯ 

তংত[ তন্ত্র] তত্। ১০ 

তংতী [ তন্ত্র ] তন্তরী, তার। ১৪১ ৯২, ১১৫ 

তংব[ তার ] তাত্রঃ তাঁবা | ৩৬ 
তয় [ তদ1] তদা, তখন। ৯১ ১০৭ ১৩১। 

তয়া [ ত্বচ.] ত্বকৃ, চর্ম। ৬০ 

তলতাল-_বাগবিশেষ, করতাল। ১৪১ ৯২, ১১৫ 

তব-সংপউজ্তা [ তপঃসংপ্রবৃ্তা ] তপন্তায় প্রবৃত্ত, তপত্তারত | সা ৬১ 
তবসূসী [ তপস্থী”] তপশ্বী। সা! ২০ ৬১ 
তবোকম্ম _ তপঃকর্ম ] তপঃকর্ম। সা ৫০ 

তহা। তথা ] তথা, সেইভাবে । সা ২-৮, ৫৩ ৫৫ 

তা! তাবৎ ] তাবৎ। স1৫২ 
তায়ভীন | ্রয়জ্িংশৎ ] তেত্রিশ । ১৪ 
ভাবিস | তাদ্বশ ] তাদৃশ। ৩২, ৪৯১ ৭০ 

তালমূলয় [ তালমূলক ] তালের মুল । সা ৪৫ 
তালায়র [ তালাচব ] ভালাচর » সঙ্গীতের সম্গী, অন্থুচর। ১০*১ 

১০২১ ১১৫ 

ভাবিষ্ন [ ভাপিত ] তাপিত। ৩৫ 

তি[ইতি]ইতি। ২১, তি ২৮ 
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তি-বাস [ভ্রি+বর্ষ] ভ্রিবর্ব। ১৯৫-২০৩ 

তিকৃখ [ তীক্ষ ] তীক্ষু। ৩৪, ৩৫ 
তিকৃথুত্তো [ ত্রিকৃত্বঃ ] তিনবার, তিনগুণ । ১৫ । লা ৪৮ 
তিণ [ তৃণ ] ভূণ। ১১৯ 

তিতিকৃখই [ তিতিক্ষতে ] ভিতিক্ষা করে। ১১৭ 
তিত্ব [ তিক্ত ] তিক্ত। ৯৫ 
তিভীস [ ত্রয়ন্রিংশৎ ] তেত্রিশ । ২০৬ 

তিখ [ তীর্থ] তীর্ঘ। ১১২ 

তিন্ন [ তীর্ণ ] তীর্ণ। ১৬ 

তির্নাণ [ত্রিজ্ঞান ] ত্রিবিধ ভ্ঞাল, তিনটি জ্ঞান । ৩, ২৯ 

তিনি শ্রীণি |] তিন। ৯৩৮, ১৬৪ 

তিবিক্খ জোণিয় [তির্ধগ যোনীয় ] তির্যগৃ*লোকণ্ভব দেবগণ 

ব1 বাক্ষদগণ কৃত উপদ্রব । ১১৭ 

তিবিয়*জংভগ [ তির্যগৃ-জ্ভক ] তির্যগৃলোকে জাত দেবতা বা! 
অপদেবত1। ৮৯১ ৯৮ 

তিরিয়ং [ ভির্যক্ ] তি্যক। ২৮ 

তিলগ, তিলয় [ভিলক] তিলক । ৩৮ ৫১। -*পুষ্প বিশেষ ৩৭১ ৭৯। 

তিলিতিলিয়--জল-জন্ত-বিশেষ ! ৪৩ 

ভিলোদধ [ তিলোদক ] তিল জল। সা ৫ 

তিল্ল[ তৈল ] তেল। ৬ৎ 
তিবলিয় [ ত্রিবলীক ] জ্রিবলী। ৩৬ 

তিসরিয় [ ব্রিসবিক1 ] তে-নহবী। ৬৯ 

তীত্ব[ অতীত ] অতীত। ২১ 

তীবিভা [ তীরযিত্বা ] পার হুইযা | সা ৬৩ 
ভীসইম [ ত্রিংশ ] ত্রিংশভম। ১৬৯ | তীনং [ভ্রিংশৎ] ত্রিশ। 

১১০৪ ১৪৭১ ১৫৭১ ২০২ 

তুট্ঠ | তুষ্ট] তুষ্ট। ৫, ৮, ৪৭, &০। তুট্ঠি তুষ্টি। ৯ ৫১, ১২০ 

তুভিয় [তুর্ষ ] তুর্য। ১৪, ৯০২ ১১৫ 
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থংভিয় [ভ্তভিত স্তভিত। ১৫১৬১ 

ধ খল[স্থন]স্থল। লা ১২ 
থাম [স্থাম ] স্থাম, সুস্থিতত1। ১১৮ 
থিব [স্থির ]স্থির। ৩৪১ ৩৫, থে ১৩ 

থেজ্জ[ স্থৈর্য] হৈর্য। সা১৯ 
থের | স্থবিব ][ স্থবিবে! ভ্ঞানাদিযু সীদতাং স্থিরীকর্তা, উদ্ভতানাম্ 

উপবূংহকম্চ ] জড-ভাঁবাপন শিক্ষার্থীর জঙতানাশ ও খরধী শিক্ষার্থীর 
আগ্রহবর্থন হ্থবিরদিগেব কাঁজ। সা ৪৬, ৫১ ৬১ ৬৯ | 

থের-কপ্পং [ স্থবিরকল্প ] স্থবিবদিগের আচাব-বিষষে বিধি-নিষেধ, 
নৈতিক জীবন যাঁপনের নিষম। সা ৬৩, ৫৭ 

থেবাবলী [ স্থবিরাঁবলী ] স্থবিরাধলী, স্থবিরদিগের বংশতালিক1। 
থে৪ 

থেরিয়া [ স্থবির ] স্থবিরা। পালি থেরী”। সা! ৩৯ 
থোব [স্তোক ]স্তোক। ১১৮? ১২৪ 

৭ সাত নিশ্বাসে এক স্তোক [ থোব ] হয! বহুতর নিশ্বাসে এক 

ক্ষণ [ ছণ] হয। মতান্তরে ও ছয় নাঁড়িকাঁয় এক ক্ষণ। ছয় ক্ষণে 

এক ঘাটি। ৭ স্তোকে এক লব হয়। ৭০ লবে এক মুহূর্ত হয়। 
দইয় [ দধিত ] দযিত। ৩৮ 
দংসণ [ দর্শন ] দর্শন | ১১ ১৬, ১১৯১ ১৯৪১ ১২০১ ১৪০১ ৯) ৩৯) ৪৬ 

দংসণিজ্জ [ দর্শনীষ ] দর্শনীয়। দংসণিয়! [ দর্শনিকা ] দর্শনিকা। 
১৩৪ 

দকৃখ [ দক্ষ ] দক্ষ, নিপুণ | ৬০+ ১১০১ ১৫৫ 

দ্রগ, দকঃ[ উদক ]জল। ৩৮। সা ২৯। দএ [উদক ] জল। 

সা ২৯। দয়। [উদক ]'জল। সা২৯ 

দ্গশ্রয় [ উদ্করজস্] জলবিন্ু। প্দকবজো বিন্দুমাত্রম। দকো 

ঘহবে বিনাবঃ। দকফুসিয়া ফুসারম্ অবস্তায় ইত্যর্থঃ।” সা২৯ 

দগ্-রয [উদ্করম ] জলন্মোত | শুভ্রত্বের উপমা । ৩৩, ৩৫১ ৩৪ 
৩৮5 ৪৭০ | 



(18৫1) 

দট্ঠবর [ ব্য ] জষ্টব্য। ১৮৭ দ্ঠুপ [ দুষ্ট ] দেখিয়া। ৪৬ 
দপ্তি [এ দত্তি-্দান] দান, একজনে নিকট প্রাপ্ত দান এক 

দ্রত্তি। সা ২৬। ভিক্ষা। পংচ দতিও-_-পাঁচজনের নিকট প্রাপ্ত 

ভিক্ষা । 

সংখ দতি্স্সণ্ -€ সংখাদতিকস্য ] সংখ্যা নির্দিষ্ট কবিয়া! যাহার 
দান গ্রহণের অনুমোদন হুয়। পাঁচ ঘাডীতে যাহাঁব ভোজন গ্রহণেব 

অনুমোদন থাকে, সে পধশধিক গৃছে ভোজন গ্রহণ করিতে পারে না। 
টাকাকার কোনও ব্যাখ্যা দেন নাই; “সংখ্যয়ৌপলক্ষিতা দ্তয়ে 
যস্যেতি সংখ্যাতদতিকন্তস্ত । দত্তিপরিমাণবত। ইত্যর্থঃ।” কিন্তু 'দ্তি” 
শব্দের অর্থ তিনি দিলেন না। 

দন্বব[ দর্দার ] দর্দব, সুগন্ধ গন্ব্রব্য, দরদ-দেশীয়। ১০০ ' 

দংত [ দাস্ত ] দাস্তঃ পোব-মানা । ৩৪ 

দংত-_দস্ত। ৩৩ 

দপ্পণ [ দর্পণ ] দর্পণ । ৩৮ 
দর্ণিজ্জ [ দর্পনীষ ] বলকাধক। ৬ 
দ্বিদ্ব[ দবিদ্র ] দরিদ্র। ১৭১ ১৯ 

দবাবেমাণ [ দাপষন্ ] দাবিযা বাখা। ১০৩ 

দবিণ [.দ্রবিণ ]জ্রুবিপ, ধন। ১৭৯। 

দবিয় [ দ্রব্য ]ত্রব্য, গুণাশ্রষ। ১০৮ 
দব্ব [জ্রব্য ] ভ্রবা, উপকরণ পদার্থ । ১১৮, ১২৮। সা ৮৫ 

দস [দশ ]দশ। ৫, ৩৭, ১০২। দসমী-দশমী। ১০৩১ ১২০ 
দ্রসাহিষ_-দশাখ) ৫), দশদিনব্যাপী। ১০৩ 

দহ][ুহ্দ]হ্দ। ৩৬ 
দহি[দধি]দই। সা ১৭ 
দাইজ্জমাণ [ দর্শ্মান ] দর্গিত হইতে হইতে । ১১৫. 
দাইয [ দযিক ] দাধিক। ১১২ 

দাঢা [ দংস্বা ] দীর্থাকার দাীত। ৩৫ 
দায়াবেহিং [. দাতৃতিঃ ] দাতৃগণ-কর্তৃক। ১১২ 
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দাবগ [ দারক ] দাবক, পুভ্র। ৯+ ১০, ৫১১ ৭৯) ৮০১ ৯১১ ৯৬ 

দাহিণ [ দক্ষিণ ] দক্ষিণ ভান | ১৪১ ১৫১ ১১৫ 

দিটঠ [ দৃষ্ট ] ৃষ্ট, দেখা । ৯, ১১১ ৫১১ ৭8, ৭৯ 

দিট্ঠিগ [ দৃষ্টিকা ]ঢৃটি। ৯২ 
দিণকর,--”রর [দিনকর ] দিনকর, কুর্য। । ৪, ৩২, ৫৯, ৫৯) 

দি] দীপ্ত] দীপ্ত। ৩৯, ৩৯, ৯১৮। 

দিন [ দত ] দত, দেওয়া । ১০৭ 
দিগংত--দীপামান। ৪৯১ ৪৪, ৬১ 
দিপমাণ [ দীপামান ] দীপ্যমান। ৪১১ ৪৪১ ৬১ 

দিব্ব [ দিব্য] দিব্য। ২৮, ২৯১ ৪৪, ৯১৭। 

দিসা[ দিক্] দিকৃ। ৩৬১ ৩৭, ৯৬। স1৬৯। 

দিপী[ দিক্] দিকৃ। ২৭, ২৯, ৬৩। সা ৬১ 

দীণার [ দ্রীনাব ] দীনার, মুদ্রাবিশেষ। ৩৬ 
দ্রীব[ দীপ ] প্রদীপ । ১৬, ৫৯১ ৭৯ 

দীব | দ্বীপ ] দ্বীপ, মহাদেশ | ২, ১৫১ ২৮১ ১৪২ 
দীবপিজ্জ [ দীপনীয্ন ] দীপনীয, উদ্দীপক, তেজোবর্ধক। ৬০ 

দীবষংত [ দীপযন্ ] আলোকিত কবিধ1। ৩৪, ৪১ 
দীহ [দীর্ঘ] দীর্ঘ । ৯, ৫১১ ৮১, ১৯৮ 
ছুকৃখ [ দুঃখ ] ছুঃখ | ১১৯। সা ৬৩ 

ছগুল্ল [ ছুকুল ] দুকুল, বন্তা। ৩২ 

ছুচ্চ, দোচ্চ [ দ্বিতীয় ] ছিতীব, দ্বিতীয়বাব। ২৮ 

দুদ্ধবিস [. দুর্ধর্ষ ] ছুরর্ধ। ১১৮ 

ছুংছুহি [. ছন্দুতি ] দুন্দুভি। ৪৪১ ১০২, ১১৫ 

দুন্নিবিক্থ | ছুনিরীক্ষ্য ] ছুলিবীক্ষ্য । ৩৯ 
ছুগ্নয়ার [ হঃগ্রচাব ] ছঃপ্রচার । ৩৯ 

ছুব বল [ দুবলি ] ছুর্বল। সা ৬১ 
ছুরারাহএ [ ছুবাবাধ্যকঃ, ছুবারাধ্যঃ ] ছঃসাঁধা। ছুরধিলভ্য, দু্ঘনঃ 
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ছুলভ। ১৩৩। এই শব্দেব অন্ুকবণে অন্ুপাত-জাত শব্দ (51081021091 

1022080100) £ মুরাবাহএ [স-আরাধ্যঃ ] সহজন্প্রাপ্য, জুলভ। সা 

৫৩-৫৪ 

ছুবালস [ দ্বাদশ ] দ্বাদশ | ১২০, ১২২১ ১৪৭ ১৬৮১ ১৮৯ 

ছুবিহ [ দ্বিবিধ ]দ্বিবিধ। ১৪৬, ১৮১ 

ছুস্সমশ্সুসমা--ছুঃসম-ন্যমা- যুগের নাম | ২ 
দুইজ্জতএ [ হিগ্ডিতুম্ ] বিচবণেব জন্য, পর্যটনেব জন্য । সা ৪৭ 

দুষিয় [ ধবলিত, ছ্যয়িত ] উজ্জল, শুভ্র। ৩২ 

দুর [দূত ]দূত। ৬১। 
দূস [ দুষ্য-বন্ত্র 1 বস্ত্র, পরিচ্ছদ । ৬১, ১১৬ ১৫৭ | 

দেবগই [ দেবগতি ] দেবগতি। “গই” [ “গতি? ] ভরষ্টব্য। ২৮, ২৯ 

দেব | দেবত্ব ] দেবত্ব। ৯১০ 

দেবয় [ দৈবত ] দেবতা । ১১০ 

দেববাঁধা [ দেবরাজ ] দেববাজ। ১৪, ২৯১ ৩৩, ২৭5 ১৬ ২১ 

দেবাণংদ] ] দেবানন্দ। ] একটি বাক্রির নাম। মহাবীরেব নির্বাণ 
বাত্রি। ১২৪ 

দেবাণুপ্সিষ [ দেবানাং প্রিষঃ ] দেবানুপ্রিয় | ৬১ ৭১ ৯১ ১১ 

দেবিভ্চি [ দেবধি ] দৈব খদ্ধি। ১৪১। 
দেবধিগণী ক্ষমাশ্রমণ | থে ১৩ 
দেবিংদ [ দেবেজ্্র ] দেবেন্দ্র। ১৪, ১৬, ২১, ২৭ ২৯ 

দেসং ভোচ্চা দেসমাদায় [ দেশং ভুভ্ঞা দেশমাদাক্স, দেশ -অংশ 4 
একাংশ ভোজন কবি! অপবাংশ লইরা। সা ২৯ 

দো তৌ]ছুই। ১০৮১ ১২৯, ১৩০ 

দোচ্চ [ দ্বিতীয় ] দ্বিতীক্স, ছুইবার | ৪৫৩, ৯৬১ ১২০। সা ৬৩ 

দোণমুহ [ ভ্রোশমুখ। ভ্রোণমুখানি বত্র 'জলস্থলপথাবুভাবপি স্তঃ] 

জলপথ ও স্থলপথ উতয়বিধ পথ ষে নগবে পাঁওযা যাষ। ৮৯ 

দৌবারিয় [ দৌবারিক ] দৌবার্সিক। ৬১ 
দোঁস | দ্বেষ ]দ্বেষ। ১১৪, ১১৮ 

0. চ. 938 
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দোহল [ দোহদ ] দোহদ। ৯৫ 
ধগধগাইষ [ ধ্বগ্ধ্বগায্পিত ] ধ্বগ্ ধ্বগ্ কবিতেছে যাহা, ধগ- 

ধ্বগে। ৪৬ 

ধণ[ধন]ধন। ৯০১ ৯১, ১০৬, ১১২ ৃ্ 

ধণিয় [ ধনিকা, ধটিক] ] ধটিক1, ধা! ১১৪ 
ধর [ধন্য ] ধন্ত। ৩) ৫৭ ৬১ ৯১ ৩৯১ ৩৩ 

ধন্ন। ধান্ত ] ধান্ত। ৯০১ ৯১, ১০৬১ ১১২ 

ধম্মজাগরিষং [ ধর্মজাগবিকাম্ ] ধর্মজাগরণ ব্রত। এই ব্রত গ্রহণ 

করিয়া ব্রতীকে ধর্মাখ্যান শুনিয়। বাত্রি জাগরণ করিতে হয়। 
শা ৫১ 

". ধন্গিয় [ধাসিক ] ধাঁগিক। ৫৫ 
ধয[ধ্বজ]ধ্বজ। ৪০ 
ধরিজ্জমাণ [ ধার্যমাণ ] যে ধবিয়া আছে সে, ছত্রধাবী। ৬৯ 

ধাবমাণ [. ধাবমান ] ধাবমান। ৪৩ 

ধারগ [ ধারক ] ধাবক। ১০১ ৬৪; থে ২ 

ধিই [ধৃতি ]ধৃতি। ১১৪ 

ধীমং_-ধীমান্। ১০৮ 

ধূয়] [ দুছিতা। ] ছুহিতা, কন্তা॥ বি। ১০৯ 
ধুব [ ধৃপ | ধূপ। ৩২, ৪৪, ৫৭১ ১০০ 

নঈ[নদী]নদী। ৪৩, ১২০। সা ১১ 

নকৃথত্--লক্ষত্র। ২, ৯৬১ ১১৬ 

নংগলিষ [ লাঙ্গলিক ] লাঙ্গলধাবী কৃষক | ১১৩ 
নষ্ট [ নাট্য ]নাট্য। ১৪ 

নষ্রগ [ নর্তক ] নর্ভক। ১০০ 

নড়[নট]নট। ১১০ 
নতুঈ [ নগু.কা ] নপৃত্রী, নাতনী । ১০৯ 
নথ [ন্যপ্ত ]স্স্ত। ৬৮ 

নথি[ নাভি ]নাই। ১১৮। সা৫৯ 
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নমো [নমঃ । অকারের পর স্ জাত বিসর্থ থাকিলে শ্রী অকার ও 

বিসর্গ উভয়ে মিলিয়! প্রাককৃতে শ-কার হষ। নমঃ ৯ নমো। রাজ্ঞঃ 

১. রক্নো। ব-জাঁত বিসর্থ হইলেও অনেক ক্ষেত্রে এ বিধি খাঁটে। 

প্রাতঃ ১ পাও জৈন প্রান্কতে আগ্ ন-কার ও নন-এই যুক্ত বর্ণে দন্ত 
ন বিহিত হয়, অন্ত সর্বত্র মূরধন্ত ণ। প্রাকতে চতুর্থী বিভক্তি নাই) 
নমে! যোগে ষঠী বিভক্তি হয়। নমো অরিহংতাণং-অর্থতাম্-অর্হদ্ভ্যঃ] 

নম্ঙ্কাব। ১১ ১৬ 

নমোকার [ নমে1+ কাঁ» ৯নমোক্কাব। সংস্কৃত নমস্কার ] নমস্কার । ১ 

নয়র [ নগব ] নগব। 

নরিংদ--নবেন্্র। ৬৯ 

নবণীয় [ নবনীত ] ননী । লা! ১৭ 
নবমালিয়া--নবমল্লিকা। ৩৭ 
নহ[লখ]নখ। ৫, ৩৪৫১ ৩৬১ ১৫৩। সা ৪৩ 

নহ[ নতস্] আকাশ । ৩৪৫১ ৪৪১ ১১৮ 

নাই [জ্জাতি ]জ্ঞাতি। ১০৪ 

নাইক্কমংতি [ নাতিক্রমস্তে ] অতিক্রষ করেন নাঁ, পার হুন না। 
সা ৬৩ 

নাইয়[ নাদিত ] নাদিত, শব্িত। ১০২, ১১৫ 

নাডইজ্জ | নাটকীষ ] নাটকীয়। ৯২, ১০২ 

নাভষ [ নাটক ]নাটক। ১১৫ 

নাণ [জ্ঞান ]জ্ঞান। ১১ ১৬, ১১২১ ১১৪, ১৪০ নাঁণী-জ্ঞানী। 
১৩৯১ ১৪০ 

নাণ| [ নান|] নানা। ৩৬, ৪৮, ৬১১ ৬৩ 

নাম্ধিজ্জ | নামধেয় ] নামধেয়ঃ নাম । ৯১ ১০৭১ ১০৮১ ১০৯ 

নায় [জ্ঞাতি ]জ্ঞাতি। ১০৪, ২১, ৯০১ ১০৫১ ১১০। 
নায়গ | নায়ক ] নায়ক । ১৬১ ৩৯১ ৮০১ ৮৬ 

নারয়[ জ্ঞাতিক ]জ্ঞাতি। ১০৪, ১০৫১ ১১০ 

নাষয় ? জ্ঞাতিজ্ ] জ্ঞাতিজ। ১২৭ 
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নায়ব্ব [জ্ঞাতব্য ]জ্ঞ।তব্য। থে৭ 

লাহ[ নাথ ]নাথ। ১৬১ ১১১ 

নিউণ [ নিপুণ ] নিপুণ । ১৫১ ৬১ 

নিকৃখমণ- লিক্ষমণ । ১৯, ১১২। নিক্থন্স-লিক্রম্য। সা৮ 

নিকৃখেবণা [ নিক্ষেপণা ] নিক্ষেপ। ১১৮ 

নিগিজবিয় নিগিজ.ঝিয় [ নিগৃহ নিগৃহ ] ধরিষা ধবিয়া (বর্ষণ ), 

থাকিষ! থাকিয়া, থামিয়া থাষিয়া (বৃষ্টি) এস্থিত্বা স্বিত্বা বর্ষতি” | 
, সা ৩২, ৩৬, ৩৭ 

নিগ্গংথ [নিগ্রন্থ] নিগ্র্থ। নিগ্গংখী [নিগ্র্থী] নিগ্রস্বী। 
৯৩০--৩২। সা৬.৭, 

নিগ্গয়-_নির্গত। ৬৯ থে ৫ 
নিগ্গোহ [ ন্যগ্রোধ ] ন্যগ্রোধঃ বটবৃক্ষ। ২১২ 

নিগ্বংট [ নির্ঘট ] নির্ঘণ্ট, কোবগ্রন্থ, অতিধান। ১০ 
নিগৃঘায়ণ [ নির্যাতন ] নির্ধাতন | ১১৯ 

নিগৃঘোস | নির্ধোব ] নির্ধোষ। ১৩২১ ১১৫ 

নিচ্চসংদণা [ নিত্যস্যন্দনা ] নিত্যম্েতাঃ। যে নদীতে বাঝো 

মাস মোত বহে। লা ১১ 

নিচ্চোক্পগা [ নিত্যোদকা ] যে নদীতে বাঁবো মাঁস জল থাকে। 

সা ১১ 

নিজ্জুহিয়বেব [ নিবৃণহিতব্যঃ ] সংঘ-বহিদ্কত কবিতে হইবে (৮০ 
09 2886108698) | সা ৫৮ 

নিদিটঠ [নির্দিষ্ট ] নির্দিষ্ট । ২, ১৬১ ২১ 
নিছ্ধ [ স্গিপ্ধ ] দগিগ্ধী। ৩৪, ৩৬১ ৯৫ 
নিদ্ধমণ [ নির্ধমন ][ নিদ্ধমণং খঁলং, গৃহাৎ সলিলং যেন নির্চ্ছতি ] 

ন্র্মা, নালা, ঘ্বল্ঘুলি। সা২। গাম-নিদ্ধণেদ্গ- গ্রীম-নির্ধমনেবু। 

গ্রাম্য নির্ধমনসমূহে, নযানজুলিতে | ৮৯ 

নিদ্ধম [ নিধৃগি ] ধূহীন। ৪৬ 

নিপ্ফংদ [ নিংল্পন্ব ] স্পন্দনহীল। ৯১১ ৯৬৯ ১০৭ 
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নিপফন্ন--নিষ্পন্ন | ৯১, ৯৬১ ১০৭ 

নিভেলণ [ গৃহ ]_-“সোম-লচ্ছী-নিভেলণং--কলসের বিশেষণ । ৪১ 

নিম্মল [ নির্ধল ] নির্মল। ৪১ 

নিন্সাঅ [ নির্াত্র ] অভ্যন্ত। ৬ 

নিন্মিঅ[ নিমিত ] নিগিত। ৩৫ 
নিয়গ [ নিজক ] আপনাব জন, আত্মীয় । ৩৫১ ১০৪১ ১০৫ 

নিয়র-_নিকর। ৫৯ 
নিবংজণ [ নিবগ্তন ] নিবঞ্জন, নিফলঙ্ক | ১৯৮ 

নিববকংখে [ নিববকাজ্ষঃ ] আকাজ্ষাহীন, উদ্দাসীন। জীবনে- 

মরণে ইচ্ছাবিহীন। বাচিতেও আকাজ্ণ নাই, মবণেও আঁকাজক্ষা 

নাই ধাহাব। ১১৯ পু 
নিরবচ্চ [ নিরপত্য ] অপত্যহীন, শিষ্য-শূন্য, নির্বশ। থে২ 

নিকভ [ নিরুক্ত ] নিরুক্ত, ব্যুৎপতিশান্ত্র!? ১০ 

নিকদ্ধ-_মৎস্যবিশেষ। ৪৩ 

নিরুবলেব [ নিরুপলেপ  টিপলেপবিহীন। ১১৮ 

নিবেয়ণ [ নিরেজন ] সথশলনবিহীন, মৃতবৎ স্তব্ধ। ৯২ 

নিলিজ্িজ্জা [নিলীয়েত] শোয়াইয়া বা লুকাইয়। বাধিবে। 
সা-২৯ 

নিলিংত [ নীলায়মান, কৃতনীলবর্ণ ] নীলবর্ণে বঞ্জিত। ৩৭ 
নিল্লালিয় [ নিঃস্থত-লাল, লালায়িত ] লাঁলাধুক্ত। ৩৫ 

নিবইজ্জা [ নিপতেৎ ] যদি নিপতিত হয়, যদি পডে। সা ২৯, ৩২, 
খ)৬-প 

নিবডই | নিপততি ] পতিত হয়ঃ পডে। সা ৩০ 

নিবত্তিএ [ নিবতিতে নিবৃত্ত কব! হঈউলে। ১০৪ 

নিবয়মাণংসি [ নিপততি সতি। নি+পত.১ নিবয_। তছুত্ধবে 
শীনচ, (মান) প্রত্যয়। নিবক্সমাণ” শব্দেব সপ্তমী বিতক্তিতে 
নিবয়মাণংসি (-€ নিবষমাণ +ন্সিন্ ১৯ স্সিং ১ ংসি)] বৃষ্টি পভিতে 
থাকিলে। সা২৮ 
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নিবেসেই [ নিবেশয্নতি ] নিবেশ কবে। ১৫ 
নিব্বাঘাক্স [ নির্ধযাধাত ] অব্যাহত! ১৯১ ১২৯ 

নিয় [ নিবৃতি এ নির্বাপপ্রাপ্ত। ১৮৭১ ১৯৫ 

নিসন্স [ নিশম্য ] শুনিয়া । ৮ ১২১ ৫০১ ৫৩ 

নিসি্জা [ নিষদ্যা ] আসন। উন্ুডুর নিসিজ্জাএ--উৎকুট আসনে। 

১২০ 

নিসিয়ই, নিসীষই [ নিষীদতি ] বলে। ৪৮ 
নিস্সরই [ নিঃসবতি ] নিঃস্যত হয়। ২৭ 

নিস্সেয়স [ নিঃশ্রেয়স ] নিঃশ্রেয়স। ১৯১ 

নিহাণ [ নিধাঁন ] নিধান। ৮৯ 

নীব[ নীপ ] নীপ, কদম্বকুজ্ুম । ১৫ ৫০ 

নীসাএ[ অবলংব্য, পালি “নিস্দায়” ] অবলম্বন কবিয়া। ১৯২| 

সা ১৮ 

নেক়ব্ব [ নেতব্য, জ্ঞাতব্য ] জানিতে বা লইতে হুইবে। ১৭২ 

নেসজ্িয় [ নিষগ্ন ] নিষধণ, উপবিষ্ট। ১৮২ 

ন্হং--বাক্যালঙ্কারে। স! ১৩, ৩৮ ৩৯ 
। ন্হায় [নাত] ঘাত। ৬৬ ৯৫, ১০৪ 

ন্হাণ [দ্বান ] াঁন। ৬১ 

পইট্ঠা | প্রতিষ্ঠা ] প্রতিষ্ঠা । ৯৬ 

পইট্ঠাণ [প্রতিষ্ঠান ] প্রতিষ্ঠান। 
পইট্ঠিয় [প্রতিষ্ঠিত ] প্রতিঠিত। ৩৬১ ৪০১ 8৪ 
পহ্ন্না [ প্রতিজ্ঞা ] প্রতিজ্ঞা । ১১০১ ১৫৫ 

পইরিক [ প্রতিরিক্ত ] বিরেচন। ৯৫ 

পঈব [ প্রদীপ ] প্রদীপ | ১৬, ৩৯, ৪৪ 

পউট্ঠ [ গ্রকোষ্ঠ ] প্রকোষ্ঠ। ৩৫ 
পউংজংতি [প্রযুঞজত্তি ] প্রয়োগ করে। ১১১ ১৯৪ 

পউম [ পদ্ম]পল। ৩৩১ ৩৭১ ৩৬১ ৪২2 8৪2 ৬৩ 

পউমিণী [ পদ্মিনী ] পদ্মিনী। ৪২ 
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পউব [ প্রচুব ] প্রচুব। 

পওয়ণ [ প্রয়োজন ] প্রযোজন। সা ৪৭ 

পৰ্ধিলিয় [ প্রক্রীভিত ] ক্রীভিত। ৯৬, ১০২ 
পকৃথ [ পক্ষ ] পক্ষ | ২? ৩০১ ৩৮১ ৯৬১ ১১৩১ ১১৪১ ১১৮ 

পকৃখ [ পক্ষ ] তিথি। ২+ ৩০, ১২০১ ১২৪ 
পক্খঅ [ পক্ষক, তালবৃত্ত ] পাখা, ব্যজন। ৩৬ 

পকৃখিয়া আবোবণা [ পাঞ্ষিকী আবোপণা ] পক্ষকালেব জন্ত 

স্কাপনা, পক্ষান্তে পুনবায় স্থাপনা, এইভাবে শব্যা স্থাপনা করিতে 
হয়। পূর্ববর্তা 'সিয়া' প্দটিব শয্যা অর্থ হইবে। এখানে টীকা- 

কাবেরা কষ্ট-কলিত অর্থ দিয়াছেন। ক্লাকোবি 'পঙ্গ” শব্ষে নাবীর 
কেশ ধবিয়া এই হুত্রটিকে নিগ্র্থীৰ জন্য নির্দেশ কবিষাছেন। কিন্তু 

কেশ অর্থে পক্ষ শবেব বাযবহাঁব আমি পাই নাই। যাকোবি বলেন 
জৈন অক্দিয়াদিগেব কেশ মুগ্ডন করা হয লা। কিন্ত শ্রীমতী স্টীভেন্সন 
নাবীব কেশ-মুগ্ডনেব বর্ণনা দ্রিযাছেন। আব বদিই ধরা যায় যে 
এটি নাবীদিগেব জন্ত বিধানঃ তাহা হইলে ইছাব পবে যে অংশ 

আছে তাহা সঙ্গত হয় না। পবে আছে "মাসিএ খুরামুংডে, অদ্ধ- 

মাসিএ কতরি-মুংডে, ইত্যার্দি। অর্থাৎ যাহার! ক্ষুব দিয়া মাথ! ঠাছিবে 
তাহারা প্রতি মাসে একবার কবিধা! টাছিবে | যাহাবা! কীচি দিয়! কাটিবে 
তাহাঁবা প্রতি পক্ষে একবার করিষ! কাটিবে। পক্ষান্তে বেণীবচন! ও 

পক্ষান্তে কীচি ব্যবহার কর! পবস্পর-বিবোধী বিধান । লা ৫৭ 

পক্খিবই [ প্রক্ষিপতি ] প্রক্ষেপ করে। ২৮ 
পগই | প্রক্কতি ] প্রকৃতি । ১১৫ 
পগাস | প্রকাশ ] প্রকাশ । ৩৯১ ৫৯ 

পচ্চক্খাস্স [ প্রত্যাখ্যাত 7 প্রত্যাখ্যাত । ১৩৩ 

পচ্চবান্ন [ প্রত্যবায় ] প্রত্যবাক়, পাপ। সা ৪৬ 

পচ্চথুনর | প্রত্যবস্ত ] আচ্ছাদিত। ৬৩ 
পচ্চুপ পন্ন[ প্রত্যুৎপন্ন ] প্রত্যুৎপন্ন, বর্তমান। দতীয়-পচ্চ,প পত্নম্ 

অপাগয়াণং"__অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্ৎ-কালীক় ! ২১১ ২৫$ 



(৬৪ ) রি 

পচ্চুস-প্রত্যুব । ৫৬+ ৯৯, ১৪৭ 

পচ্চেনির়স্ত [ প্রত্যবনিবৃদ্ধ ] প্রত্যাগত, নিবস্ত। ৪৩ 
পচ্ছ [ পথ্য ] পথ্য! ৯৫ 

পচ্ছ! [ পশ্চাৎ ] পশ্চাৎ। ১০৪ সা ১৮,২১৯ 

পচ্ছাউত্ত [ গশ্চাঁদাধুক্ত, পশ্চাৎকৃত ] পরে তৈরী করা । স! ৩৩-৩৫ 
পচ্ছিজ্জমাণ [ প্রার্থয মান ] ঝাহাকে প্রার্থনা করা হইতেছিল। ১১৫ 
পচ্ছিম [ পশ্চিম ] পশ্চিম, শেধ, অপরাহ্ধ | ১৭৪,২১১ * 

পজ্জতুগ [ পর্ধযাগ্ডক ] গ্রচুব। ১৪২, ২২২ 

পজ্জলংত [ প্রজ্বলন্ | জলন্ত | ৩৬; ৩৯ 

পঙ্জবসান [ পর্যবসান ] পর্যবসান। ২১১ 

পজ্জোয়গর | প্রদ্যোতকর ] আলোকিত। ১৬ 

পজ্জোলবণ! [ পধুধিণা ] পধুবণা। লা ৫৭, ৫৮, ৬৪1 পরুধণা” 
বাত্রিবাঁস। বাঙ্গালা পরুর্সিত - বাত্র্যস্তবিত, বাদি ; “তিরস্কার কবি 
অন্ন দিন্ু পরূতবিত। কাশীরাম। পূণ! 'জৈনদ্িগের একটি সাংবৎসরিক 
মহোৎসব, বর্ধাকালে অন্্ঠিত। সামাচারী গ্রস্থে এই উত্সবে পালনীপর 
বিধি নিষেধ সমূহ বর্ণিত আছে। 

পজ্জোঁসবণ1 কপ [ পবুবিণ! কল্প ] অর্চন! উৎসব । বর্ষাকালে অগুষ্ঠের 

সাংবৎসবিক ধর্মানুষ্ঠান। এই কল্পে আচার গ্রস্থে ] যে-সব বিধি বিহিত 
হইয়াছে তাহাই থেব-কপ্ন বা! স্থবিরদিগেব জন্য নিক্সমাবলী | এই গ্রন্থের 
নামও বোঁধ হুর ইহাই। কিন্তু “সামাচারী” নামেই ইহ! প্রচলিত। 
সা" ৩৪। 

পঙ্জোসবেই [ বুবচনে পজ্জোসবিংতি, পজ্জোসবেংতি, সংপধুধণা? 

পুজা, অর্চনা, উপাসনা, উপাঁসন! সংক্রান্ত উৎসব । পরি+-7/বস্ 
+ন্বার্থে ণিচ.। পক্জোসবেই,। পজ্জোসবেযো, পজ্জোসবেনাণ, 
পঙ্জোসবি এ, পজ্জোসবিস্ন পজ্ঞোসবণাঃ পড্ডোসবণা- 

কপপো। কথিত আছে পধুধণ1-উৎসবের প্রথম রাত্রিতে সগগ্র 
কল্পস্থত্র (দ্রিণপরিকহা, থেবাবলী ও সাঁনাচারী ) উৎনব-সভাযর় পঠিত 

হইত! কোনও-না-কোনও ধনীর পৃষ্ঠপোষকতান্ও এই উৎদদ 



(৬৪) 

সমাবোহেব সহিত অনুষ্ঠিত হইত। আনন্দপুবেব রাজা ধ্ুবদেনেব 

বাজসভাষ, তাহাব প্রিক়পুত্র সেনানজের মৃত্যুতে তাহাকে সাত্বন। 

দিবার উদ্দেস্তে, এই উৎসব অঙ্ুঠিত হুইয়াছিল। কিন্তু “সামাচারী” 
গ্রন্থখানিই “পধুধণাঁকল্প' নামে পরিচিত $ মঙ্গলের জন্ত “জিনচরিত্র' ও 

“স্থবিবাবলী” প্রথম দিবসে 'সামাচারী” গ্রন্থের সহিত পঠিত হইত। 

মহাবীব ন্বামী ম্বপ্ূং এই পধুর্ধণাকল্প ব্যাখ্যাদি সহকারে বাচন করিষাঁঁ 
ছিলেন। [ সাঁমাচাবী ৬৪ কৃত্র দ্রষ্টব্য । ] "পযুধণাকল্পণিধূর্কি” নামক 

একখানি গ্রচ্থে লিখিত আছে £ 
পুবিম-চরিমাণ কপ.পো উ মংগলং বদ্ধমাণ-তিথন্মি | 

তো! পবিকহিযা জিণ-পরিকহায় থেরাঁবলী চেখ ॥ ৬১ ॥ 
বর্ধমান শ্বামীব তীর্থ-কালে প্রথম ও চরম জিনেব [ মহাবীর শ্বামী 

ও খাধত শ্বামীব ] কথা ও থেরাবলী পাঠ করিবাব প্রথা প্রচলিত 

হুইয়াছে। সা! ১ 
পংচংগুলি [পঞ্চ্থুলি ] পাঁচ আঙ্লেৰ ছাপ। পগোসীস-সরস 

রতচংদণ-দদ্ঘব-দিন্ন-পংচংগুলি-তলং*-_-গোঁশীর্য, সরস বক্তচন্দন ও দর্দর 
মিশাইক়া বাটিষা তাহ? লইস্স) দেওয়ালে পাঁচ আঙ্ুলেব ছাপ দেওয়াৰ 
রীতি ছিল। ইহাতে সভাস্থল সুগন্ধিত হৃইত। দর্দব দেশ হইতে 
আনীত হুগন্ধ দ্রব্য “দর্্ষ*। দর্দব দেশ আধুনিক আফগানিস্তান । 

পঞ্চ নমস্কাব : পঞ্চ পরমেশ্বব £ কর্মক্ষয় করিয়া সিদ্ধি লাভ 
কবিবার জন্য জীবকে পীচটি শ্রেষ্ঠ সাধন-পর্যাষ অতিক্রম করিতে 
হয়। সেই সাধনাব সর্বপ্রথম পর্যাষে মানব শিরোমুগ্ন পূর্বক 
অনাগারিত্ব গ্রহণ করে। সংসার-ভ্যাগী ধ্যানে মগ্ন একাহারী বনবাসী 

ভিক্ষু সন্ন্যাসীকে সাধু বলে। শিক্ষা জ্ঞান ও চবিক্রোন্নতি হইলে 

সাধুবা উপাধ্যায় হইতে পারেন। উপাধ্যায়েবা অঙ্গ, উপাক্ষ 
প্রভৃতি সিদ্বাস্ত গ্রস্থগুলি. পাঠ করিষা অন্য সাঁধুগণকে শুনাইয়] 
থাকেন। উত্তবাধ্যযনঃ উপাসকদশ!, ভগবতী প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলি ইহারা আঘন্ত রাখেন। উপাধ্যাষগণেব উন্নতি 
হুইলে তীঁহাবা আচার্য পদ লাভ কবেন। আচার্ষেবা সর্ব 

0 ভ. 939 



€ ৬৬ ) 

সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা! করিতে পাঁবেন॥ উপাধ্যায়েরা কেবল পাঠ কবেন, 

কিন্ত আচার্ষের! ব্যাখ্যা কৰেন এবং সিদ্ধাস্ত বিষয়ে শিষ্যেব সকল সন্দেহ 
তঙ্জন কবেন। কোনও সাধু নিষম ভঙ্গ কবিলে আচার্য্য তাহার 
দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। নিজে সর্বপ্রকীবে জৈন সাধুব পালনীষ 

বিধান সমূহ মানিষ! চলেন এবং সাধুগণেব মধ্যে আদর্শ জীবন যাপন 
কবেন। চবিত্র ও সাধনার উৎকর্ষ সম্পূর্ণতা লাভ কৰিলে আচার্যগণ 
কেবল জ্ঞান লাভ করিষা তীর্থংকর বা অরিহস্ত হইতে পাঁবেন। 
এই অবস্থা উপনীত হুইলে রোগ, শ্লোক, ছুঃখ, তাপ, জবা, মবণ, 
জন্ম কিছুই থাকে না। তীর্থংকবেব! অষ্ট সিদ্ধি লাভ কবেন | ইহ্ছা্দি 
দেবগণ ইহাদিগেব পৃজ1 করেন এবং ডৃত্যবৎ ইছা!দেব ইচ্ছাৰ অন্ুবর্তন 
কবেন। বিমানবাসী দেবগণ ইহছ।দেব বক্তৃতা শুনিবাব জন্ত আগ্রহান্বিত 

হুইয়া মর্ত্যধাযে আগ্মন কবিষা থাকেন। তীর্থংকবেব! মর্ত্যলোকেই 
সাধারণতঃ বাস কবেন, কিন্তু স্বন্র যাতাযাত কবিতে পারেন। 

তপোবলে দেহ হইতে আত্মার বিষোগ ঘটিলেই তীর্থংকবগণ দিদ্ধ হন 
ও সিগ্লোকে গমন কবেন। জৈনগণ সাধু, উপাধ্যায়ঃ আচার্য। 

অবিহন্ত ও সিদ্ধ এই পাচ শ্রেণীর মহাপুকষকে পঞ্চ পরমেশ্বর বলির! 

পূজা করেন। সকল শুভকর্মের আবন্ভকালে তীহাবা পঞ্চ নমস্কার 
কবিধ! থাকেন। “সল্লেখনা' বা! সন্থাব' [ অর্থাৎ অনশনে মৃত্যু ] ব্রত 

গ্রহণ কবিষ! ব্রতী পর্বদা পঞ্চ নমস্কাব মন্ত্র মনে মনে উচ্চাবণ কবেন। 

প্রত্যেক জৈন মন্দিবে “সিদ্ধচত্র নামে একটি ধাতুনিগিত মঙ্গলচক্র 
থাকে, তাহাতে 'পঞ্চপবমেশ্বব' মূর্তি খোদ্দিত থাকে। যথারীতি এই 
সিদ্ধচক্রের বন্দন! ও পূজা! কবা হয়। 

পঞ্চনমোক্কাবে [ পঞ্চ নমস্কাবঃ ] অর্ৎ, সিদ্ধ, আচার্য্য, উপাধ্যায় ও 

সাধু এই পঞ্চ শ্রেণীব মহাপুকষদিগকে নমক্কীব “পঞ্চনমন্কার' | 
এই পঞ্চ মহাপুরুষকে পঞ্চ মহেশ্বব বলা হয়। “পঞ্চমহেম্বব 

ষ্টব্য। পঞ্চ নমস্কাব না কবিয়া কোনও গুভ কার্য আবম্ত কর! 

হয় না। 

পড়িগএ [ প্রতিগতঃ ] প্রত্যাবর্তন কবিল; ফিরিল। ২৮ 
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পড়িগ্গহ | প্রতিগ্রহ ] প্রতিগ্রহ্পাত্র, ভিক্ষাপান্র। না ৫২ 

পাগি-পড়িগৃগছিএ [পাণি-প্রতিগ্রহিকঃ ] কবতলকেই যিনি 

প্রতিগ্রহ বা ভিক্ষাপাত্রৰপে ব্যবহাব কবেন। ১১৭ 

পড়িচ্ছন্ন [ প্রতিচ্ছন্ন ] সমাচ্ছাদিত। ৩২ 

পডিচ্ছিয | প্রতীপ্লিত  গ্রতীশ্সিত। ১৩, ৮১ 

পডিজাগবংতি [ প্রতিজাগ্রতি ] জাগিযা খোজে! “তবস্সী 

ছুবৰলে কিলংতে মুচ্ছিজ্জ বা পবডিজ্জ বা! তাম্ এব দিসিং বা! অনুদিসিং 

বা মমণা ভগবংতো৷ পড়িক্জাগবংতি”__ছুর্বল ও ক্লান্ত তপন্থী কোথাও 

মৃদ্ছিত বা পতিত হুইয়া থাকিতে পাবেন, সেইজন্ত [ তাহাব! যে দিকে 
বা বিদিকে গিয়াছেন ] সেই সেই দিকে ব! অন্দিকে ভগবান্ শ্রমণেবা 
জাঁগিয়া অন্বেবণ করেন। সা! ৬১ 

পতিক্জাগবমাণী [ গ্রতিজাগ্রতী ] জাগিয়া! জাগিয়া। ৫৫ , 

পড়িছুবার [. প্রতিদ্বার ] বাছিব ছুয়ার, সিংহদ্বার। ৬৬, ১০০। 
সা! ৩৮ ৩৯ 

, প়িনিক্বভএ [ প্রতিনিবর্তবৈ ] প্রতিনিবর্তনের উদ্দেশ্তে ফিবিয়! 
আসিবাব জন্ত। থাকিবাব জন্য নয়, ফিবিবাব জন্য গণ্ভীর বাহিরে 
যাওয়া চলে। সা ১*-১৩; ৬২ 

পডিবিত্তা [: প্রতিজ্ঞাপ্য ] জানাইযা। সা ১৮ 
পতিপুক্ন[ প্রতিপূর্ণ | প্রতিপূর্ণ। ১১ ৯, ৩৫১ ৭৯ 

পড়িপুন্নয়__গ্রৃতিপুর্ণ । ৪৯ 
পভিবন্ধ--প্রতিবন্ধ | ১১৮' 

পডিয়াইকৃখিয়-_-ণ্ভত্ব-পড়িয়াইকৃখিযস্স* ভরষ্টব্য । 
পড়িলেহা [ গ্রতিলেখা ] অন্বেষণ কবিষা দেখা, জীব-নাঁশ-প্রত্যবায়- 

ভয়ে। সা ৬ পডিলেহুণী [ প্রতিলেখন] ] জীবাদেষণ। সা ৫৩, ৫৪ 

গভিলেহিত্এ [ প্রতিলেখিতুম্ ] জীবান্বেষণ কব! বিহিত হুয়। সা| ৫৫। 
পড়িলেহিয়ব্ব [ প্রতিলেখিতব্য ] জীবান্বেষণ কবিতে হুইবে। লা ৪৪, 
8৫ । 

পড়িলোম [ প্রতিলোম ] প্রতিলোম অর্থাৎ অন্বাতাবিক। ১১৭ 
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পড়িবিসজ্জেই [ প্রতিবিসঞ্ষষতি ] বিদীষ দ্রিলেন। ৮৩ 

পড়িম্থৃণিজ্ঞা [ প্রতিশণুয়াৎ ] যদি অঙ্গীকাব কবেন, অনুমতি দেন। 
সা ৫২ 

পড়িসেবিষ [ প্রতিসেবিত ] আরব্ধ কর্ম, উদ্ভোগ । ১২৯ 
পড় পটু ] পটু, নিপুণ । ১৪১ ৪৩ 
পঢ়মং [ প্রথমম্] সর্বশ্রেষ্ঠ । র-ফল! বা বেফ, প্রীরকৃতে নাই। 

থ ১» ঢ শৌবসেণ প্রভাব। প্রথমম্ ১ পঢমং। ৯, ৯৬১ ১৯৩, ২১০ 

পচমষাএ |. গ্রথমতয়া ] সর্বপ্রথযে। ৩৩ 

পংচ-হথ্ুজবে [ পঞ্চ-হন্তোভব ; হস্তা উত্তরা যন্তাঃ সা হস্তোতবা 
উত্তরফন্তনী। পঞ্চ সতত হস্তোভবাঃ সমুদিতাং যন্ত জীবনে স পঞ্চ 
হত্তোততরঃ ৷ হথা + উত্তবা »হত্ভবা ) সন্নিহিত স্বরদ্বষের অন্ততবেৰ লোপ 
প্রাকৃত সদ্ধিব সাঁধাবণ নিয়ম | অধোষ স্পর্শবর্ণের পূর্বে ৷ কণ্ঠৎ পৰে 
উন্নবর্ণেব যোগ থাঁকিলে প্রান্তে এ উন্মবর্ণের লোপ হুষ এবং শেষ- 
ভূত স্পর্শ বর্ণের মহা প্রীণতা ও দবিতবগ্রীপ্তি হয। সু থঃম্ব১খও 
ক খঃশ্চ ১ ছ)স্প১ ফ। হত্ত১ হথ, পুফব১” পোকৃখবঃ 

পুষ্প ১ পুপ্ফ, ইষ্ট ৯ ইট্ঠ$ ইত্যাদি।] হত্তোত্তরা নক্ষত্রযোগে 
মহাবীব স্বামীব জীবনের পীচটি প্রধান শুভ ঘটন! ঘটিয়াছিল বলিষা 
তীহাকে 'পঞ্চছন্তোতব, বলা হইযাছে। জিন-জীবনী-বর্ণনায় এটি 

একটি বীতি-সিদ্ধ (81০:8৮০) সমস্ত পদ! এইবপ পার্খদেব স্বামী 

'পঞ্চবিশাখঃ অবহা! অবিষ্টনেমি 'পঞ্চচিত্র' এবং খষতদেব “চতুকতবাষাঢ* 
বলিষা বণিত হ্ইয়াছেন। জৈন প্রাকৃতেব এই বিশিষ্ট প্রযোগ-বীতি 
অনুবাদে বক্ষ! কব। যাষ নাই। জি" ১। 

শণগন্থহুম- [ পণকন্ুচ্ষ-] সুক্্কীট, উই প্রভৃতি। টীকাকার-_ 
পণকউল্লী, সা চ ভূমি-কাষ্ঠাদিযু জাষতে, যত্রোৎপদ্ভতে তদ্ত্রব্য- 

সমবণশ্চি। ভূমি ও কাষ্টাদিতে উইপোকা উৎপন্ন হয়, কিন্তু উইপোকা 

শ্বেতবর্ণ। “উলিবান্-_লাল পি"পডার মত কীট, উই বা শ্বেত 

পিপডার পবম শক্রু। দপুন্্কে' শবেব লক্ষে “পণক' শব্দেব কি কোনও 

সম্পর্ক আছে? সা ৪৪-৪৫ 
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পণগন্ন্। পঞ্চপঞ্চাশৎ ] প্চন্ন। ১৪৭ 

পণপন্নইম [ পঞ্চপঞ্ধাশভম ] পঞ্চপঞ্চাশত্তম। ১৭৪ 

পণব-_বাগ্ভবিশেষ। ১০২, ১১৫ 

পণাম্--প্রণাম | ২৮ 

পণাসণ- প্রণাশন। ১ 

পণাসিয়-_প্রণাশিত। ৩২ 

পণিবয়ামি [ প্রণিপতামি ] প্রণিপাত করি । থে ১৩ 

পঙুব--পাভুর | ৩৫১ ৩৮১ ৪০ ৫৯। তব। ৩৩ 

পভ-পন্র। ৩৪১ ৩৫১ ৪২, ৯৮১ ১১৮। সা ১৮। পভ [প্রান্ত 

প্রসাবিত ] ৩৫১ পর্ব প্রাপ্ত । ১১৩, ১২০১ ১৩৯১ ১৪১ 

পতিষ [ পত্রিত ] পত্র দাবা সজ্জিত অথবা পত্রবৎ সজ্জিত । ৩৬ 

পত্তিয় [ প্রত্যক়িত ] প্রত্যয়িত। সা ১৯ 

পতেয়ং | প্রত্যেকম্ ] প্রত্যেকে । ৬৮ 

পথিষ-প্রাথিত। ১৬, ৯০, ৯৩ 

পংত- প্রান্ত । ১৭ ১৯ 

পংতি-_পঙক্তি। ১১৫ 
পন্নট্ঠিং--পর্বন্টি। ১৮৬১ ১৮৯-৯৪ 
পনভা [ প্রজ্ঞপ্ডাঃ ] জানান হইয়াছে । ১৯১৮, সা ৪৩, ৪৪, ৪৫ 

পন্নবেই [ প্রজ্ঞাপযতি ] বিদ্িত কবিক্ষাছেন। অতীতে লট্। 
সা! ৩৪ 

পন্নবসী--পঞ্চদশী। ১২৪ ১৭৪ 
পন্নাসা- -পঞ্চাশৎ। ২১৯৮ ২২৯১ ২২৩ 

পভব-_প্রভব। থে ৩ 

পভায়- প্রভাত। ৫৯ 

পভাসমাণ__প্রভাসমাণ। ৪১ 

পঙাসযংত-_প্রভাসয়ৎ। ৪৪ 

পতিইং- প্রভৃতি । ৮৯) ৯১১ ৯৩০ 

পমজ্জণ| [ প্রমার্জন! ] গ্রমার্জনা শবেব অর্থ হওয়া উচিত মাজ| 
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ঘবা, পালিশ কবা» কিন্তু জৈনদের প্রমার্জনা মাজা-ঘযা নয়, বাঁডা 
পৌছা, সম্মার্জনীব ব্যবহাঁব কবা। কিন্তু ইহাদের সঙ্গার্জনীও অতি 
কোমল, মধুর পুচ্ছাদি বাবা নিমিত। সা €৩১ ৫৪১ ৬০ 

পমদ্বণ | প্রমর্দন ] প্রমর্দনকাবী। ৩৯ 
পমাণ--প্রমাঁণ। ৯ 

পমুইয়--প্রমুদিত। ৪২১ ৯৬ ১০২ 

পম্হল পঞ্ষল | পদ্ম বা সুত্র নিক্কান্ত রহিয়াছে যাহাতে । ৬৯ 
পয়ংত [ পতৎ] পডস্ত। ৪৬ 

পয়ব | প্রকব ] সমূহ । ৩৪১ ৩৬১ ৪৬| 

পয়র [ প্রতর, পত্রক ] পতব, পাত। ৪৪ 

পয়লিষ [ প্রদলিত ] ১৫। পরয়লিষ [ প্রচলিত ] ৩৯ 

পয়াবিতএ [ প্রতগুবৈ ] তাপ দিবার জন্ত।' তাপ দেওয়া বিধি। 

সা ৫২ 

পযাহিণ [ প্রদক্ষিণ ] প্রদক্ষিণ। ৯৬ . 

পষাহি [ গ্রজনিষ্য ] উৎপন্ন কবিও। ৯, ৭৯ 
পবম্পরেণ [ পারম্পর্যেণ ] পারম্পর্য ক্রমে, পরপর । সা ৯৭ 

পরনথয় [ পব্ভৃত ] কোকিল। ৫৯ 

পরায়ংত [ পরাজয়ৎ ] পরাজয়কাবী। ৪১ / 
পবিকল্মণ! [ পরিকর্মণা ] তৈল-হরিদ্রাদি ত্রক্ষণ। ৬* 

পবিকন্িয় [ পরিকমিত ] গ্রসাধিত। ৩৫ 
পৰিগ্গহীয়-_পরিগৃহীত । &, ৬৭ 

পবিট্ঠাবিত্তএ_-পরিষ্ঠাপয়িতুম্। সা ৫১ 

পবিণয়--পবিণত। ১০ 

পবিণামিয়_-পবিণামিত। , 
পরিনিটুঠিয-_পবিনিঠিত। লা ২ 
পধিনিব্বাইিংতি [ পবিনির্ধান্তি ] পরিনির্বাণ লাভ করেন। দা ৬৩ 

পরিনিব্বাণ [ পরিনির্বাণ ] পবিনির্বাণ। ১২০ 

পবিনিব্ব,ড [ পরিনিবর্ত ] পৰিনিবৃর্ত। ৯১৮ 

রঃ 
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পরিনিব্,এ [ পবিনির্বতিঃ ] পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। [| য়্াকোবি 

' 'পরিনিব্কঞ ও «পবিনিব্বুড়ে”-এই ছই পদেব ব্যুৎপত্ভি অভিন্ন 
করিয়াছেন (পবিনিবৃত্ত)। কিন্ত এ ছুইটি পদেব বু[ঞ্পতি অভিন্ন 
বলিয়া মনে হয় না ;,একটিতে বা ধাতু ও অপরটিতে বৃ ধাতু আছে। 
«নিব বা”-নিবাইয়া যাওয়া, নির্বাণ প্রাপ্তি, শুন্তে বিলীন হওয়]। 
নির্বাণ দীপে কিমু তৈলদানম্? নির্বাণ ভূয়িষ্ঠমথান্ত বীর্যং সন্ধুক্ষষস্তীব 

বপুগু থেন। কুমারন্সম্তবে। ৩1৫২। সাকাবে সাধুজ্য হবে নির্বাণে 

কি গুণ বল ন|? বামপ্রসাদ। নির্--বৃ-পরম সখ লাভ কবা। 

নির্বাণ পবমং দ্ুখম্। নিব্-_বা+ভ্-্নির্বাণ। নির্বাত। নিব-- 

বু+জ-্নিবূ্ত। নিবৃত ৯ নিব্রড়। নির্বাণ বা নির্বাত হইতে 
নিব্বঅ হয় না। একটা “নিব ধাতু কল্পিত হইয়াছে। নিবৃর্ত (নিব্ 
_বৃৎ+জ ) হইতে ১ নিব্বু্ হয় নিব্বুভ হষ না|] জি* ৯ ১১৮, 
১২৪, ১৪৭১ ১৭০১ ২০৫1] থে* ২। 

পৰিপিহিত্ত৷ [ পবিধায ] পবিধান করিয়া, আচ্ছাদন করিয়া, চাকা 

দিষা। ,সা ২৯ 

পরিপুয়--পবিপুত। পবিমিয়--পবিমিত। সা ২৫ 

পরিপ,জুডং[ পবিদ্ফোটয়ৎ ] পবিস্ফুট কবিযা, ভেদ কবিয়া। ৩৯ 
পবিভাএই [ পবিতাজস্মতি ] বিলাইষা দেল। ১৯২ 
পরিভাএমাণে [ পবিভাজয়ম্তঃ ] ভাগ করিষা পবিবেশন কিয়! । 

১০৪ * 

পৰিভৃত্ত [ পবিভূক্ত ] পৰিভুক্ত, পরিপূবিত। সা ২ 
পবিমট্্ঠ পবিমুষ্ট। ৩৮ 

পবিমন্ধন [ পরিমর্দন | পবিমর্দন | ৬০ 
পরিয়ণ-_-পবিজন। ১০৫ 

পবিষ্লাবজ্জই [ পর্যাপন্ধতে | আপদুগ্রস্ত হয়। সা ২৯ 
পরিব্বায়য়-_-পবিভ্রাক | ১০ 

পরিরায়মাণ | পবিরাজমাণ ] পবিধেষ্টন পূর্বক শোৌভমান। ৪১ 

পবিবায় [ পবিবাদ ] পরিবাদ, নিন্দী।. ৯৯৮ 
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পরিসা [ পরিবৎ ] পবিষদ্। ১৪, ১১৩১ ১৪৩১ ১৫৭ 

পরিসাড়েই [ পরিশাটয়তি, ত্যজতি ] ত্যাগ করিল, ফেলিয়া দিল। 
হ্৭ 

পরিস্সংতে-_পবিশ্রান্ত | ৬০ 

পরিস্পম--পরিশ্রম। ৬০১ ৯£ 

পরিহথগ [. পরিপূর্ণ ] পবিপুর্ণ। ৪₹ 
পরিহিয়-_পবিহিত। ৬৬১ ১০৪ 

পবীপহু [ পরীবহ ] ১০৮; ১১৪। জৈনমতে ছুঃখকষ্ট সহা কবিষা 
কর্মক্ষয় কবা যায়। সন্ন্যাসী শ্রমণদিগকে ছুঃখ সহ্থ কবিতেই হইবে। কর্ম- 
ক্ষয়-উদ্দেপ্ঠে ছুঃখকষ্ট সহ কৰাৰ প্রক্রিয়াকে পবীষহ বলে। পরীষহ 
২২ প্রকাব। ১। ক্ষুধা পরীধহ--ক্ষুধাব যন্ত্রণা সহ করিবাব অত্যাস। 

২। ভূষণ! পবীবহ--তৃষণ সহ করা । ৩। শীত পবীবহূ-_ শীত সহা কর]। 

এইবপ ৪। উষ্ণ পবীষহ, ৫ | দংশ পবীধহ-_মশক-মৎকুণাদির দংশন 
সহ করা। ৬| বশর পবীবহ--যে-কোনও বস্ত্র সহ করা। ৭। অরতি 
পরীষহ-_বাসম্থান বিষয়ে উদাসীনতা । ৮] ্ত্রীপরীষহ-স্ত্রী 
পরিত্যাগ । ৯। চর্ধাপবীষহ--ঘন ঘন স্থান্ত]াগ পূর্বক পবিভ্রমণ। 

১০। নৈধিধিকী পরীসহ-_অন্ত পবিত)জ্ত নিষিদ্ধ স্থান শ্শাঁনাদিতে 
বাস। ১১। শয্যা পরীষহ। ১২। আক্রোশ পবীবহ-_-অন্তেব 
নিন্দা ক্রোধ আক্রোশ সহ্থ করা । ১৩। বধ পবীষহ-_গ্রহারাঁদি সহ 

করা। ১৪। যচএ] পবীষহ-_-অভিজাত সম্ভানকেও তিক্ষায় অভ্যপ্ত 

হইতে হইবে। ১৫। অলাভ পবীষহ-_পুনঃ পুলঃ ভিক্ষা চাহিয়া 
বিমুখ হইলেও হা করিতে হইবে । ১৬! বোগ পরীবহ-_ রোগ লহা 
কবিতে হইবে। ১৯৭। ভূণস্পর্শ পরীষহ-_ভৃণ কুশ কণ্টক প্রভৃতিতে 

দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইলেও সহা করিতে হইবে। ১৮। ৈল পবীষহ-_ 
যে জল ফুটান হইয়াছে তাহাতে কোনও জীব থাকিতে পারে না। 
নূতন জীব বা জুহুম উৎপর হুইবাব পূর্বেই সেই জল ব্যবহার করিতে 
হইবে। জল পাওয়া সব সময সম্ভব নষ বলিবা মলিন থাকা ঠৈন 

সাধুদেব প্রত ন্বন্ূপ। অত্যন্ত মালিগ্তযুভত থাকাব কষ্ট সহ কবার নাম 
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মৈল পরীবহ। ১৯। সৎকার পরীষহ--মান অপমান ত্ততি নিন্দা 

উদ্বাসীনতা। ২০। প্রজ্ঞা পবীষহ-_জ্ঞান বিস্তা আভিজাত্য প্রভৃতিব 

অহ্ংকাব আযাগ কৰা। ২১। অজ্ঞান পবীষহ-_বিদ্যা না থাকার জন্ত 

লজ্জা বা ক্ষোভে অভিভূত হইবে না। ২২। সম্যক্ত্ব পবীবহ--সর্ব 

ধর্মেব তুলনাদিব দাবা! জৈন ধর্মে আস্থা হারাইবে না। 
পাষপুংছণং [ পাদ-প্রোগ্ছনম্ ] পা-পৌছাঃ পা-পোশ। সা" ৫২। 
পৰবেই [ প্রবপধতি ] অনুষ্ঠান দ্বাবা দেখাইয়া এবং বুঝাইয়া 

দিষাছেন। অতীতে লট্ু। সা! ৬৪ 

পলংব-_-প্রালঘ্, দৌলক। লকেট। ৩৫ 

পলংব্মাণ- গ্রলম্ষমান। ১৫, ৬৯ 

পলংবিষ-_প্রলম্বিত। ১৫ 

পলাস-_পলাশ। কমল-পলাশ ₹ পদ্মদল । ৩৬ 
পলিওবম [ পল্যোপম ] কাঁল-পবিমাণ। বহু কোটি কোটি 

লাগরোপমে পল্যোপম । ১৮৮১ ১৮৯ 

পলোইজ্জই [ প্রলোক্যতে, প্র্েচ্যতে ] প্রোক্ত হয। থে ৫ 

পল্লীণ [ গ্রলীন ] প্রলীন। ৯২ 
পল্হথ ] পর্যন্ত ] পর্যন্ত, স্যন্ত। ৯২ 

পল্হাষণিজ্জ [ গ্রহলাদনীয ] প্রহলাদনীযঃ আনন্দজনক | ১৭১ ৬০ 
১১০১ ১১৩ 

পবড ঢমাণ [ প্রবর্ধমান ] স্ফীত, বধিত। ৪৩ 

পবডিজ্জ [ প্রপতেৎ ] পতিত হুইযা থাকে । সা ৬১ 

পবস্তি [প্রবর্তক ] প্রবর্তক, ব্যৃহশাসনেব অন্যতম অধিকারী । 
সা ৪৬ 

পবা! [ প্রপা ] জলদানেব স্থান, পথপার্্স্থ কৃপাঁদি। ৮৯ 

পবাইয় [ প্রবাদ্দিত ] গ্রবাদিত, বাজানো । ৯০২ ১৯৫ 
পবায়--প্রবাত। ৯৬ 

পবাল-প্রবাল। ৪৫১ ৯০১ ৯১১ ১১২ 

পবিট্ঠ-_ প্রবিষ্ট । ৯২১ সা ৩৬ 
0০. ৮,9৪০ 
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পবুচ্চই |] প্রোচ্যতে ] বলা হয়। ১২৪ 
পবেস--প্রবেশ। ৬৬ 

পব্বইত্তএ | প্রব্রজিতুম্ ] প্রত্রজা। গ্রহণ করিতে । ৯৪ 
পব্বইষ--প্রত্রজিত। ১১ ১১৬ 
গ্রব্বয় [ পর্বত ] পর্বত। ৫১, ৭৯ 

পসথ [ প্রশস্ত ] প্রশস্ত । ৩৫১ ৩৬১ ৫৫১ ৯৫ 

পসংত [. প্রশান্ত ] প্রশাস্ত। ১১৮ 

পসর- প্রসর । ৪৩ 

পহু-্পথ | ৮৯১ ১০০ 

পহকর |. প্রকর ] সমুহ। ৪২ 

পহব--প্রহর। ৫৯ 

পহা- প্রভা । ৩৪১ ৪৫ 

পহীণ- প্রহীণ। ৮৯১ ১২৪১ ১৪৮) ৯৬৮১ ১৮৩ 

পাঈণ [ প্রাচীন ] প্রাচীন, একটি গোত্রের নাম। ১১৩১ ১২০ 
পাউণিভ! [ প্রাপয্য ] পাওযাইয়া। ১৪৭ 

পাউ [ প্রাছুদ্] পাউব ভুয়-প্রাদুভূর্ত। ২৯ 
পাউয়াও [ পাছুকাঃ পাছুকাছয়ং ] পাছুকাদয়। দ্বিবচন প্রাকৃতে 

নাই বলিষ। বনবচন। ১৫ 
পাএণং [ প্রায়েণ ] প্রায়। সাং 

পাঁও [ প্রাতঃ ] পরাতে । সা ২১ 

পাওবগএ টীকাকাঁৰ প্পাদপোপগতঃ কৃত-পাদপোপগমনঃ” 

লিখিযাছেন। কিন্তু ইহাৰ কোনও সঙ্গত অর্থ হয না। ম়াকোবি 
ইহাঁব অর্থ কবিয়াছেন-_-:9:09101706 10061001955 1119 ৪. 6:96-_ 

পাদপবৎ অচঞ্চল স্বথিবন্বপ্রাপ্ত। ইহাও কিন্ত সঙ্গত নয়। পাঁওবএ-এ 
প্রায়োপগতঃ। মৃত্যুর উদ্দেস্তে আহাঁবাদি ত্যাগ কবিষ| নিশ্চলতাবে 
বসিম্বা থাকার অর্থে পাবিভাষিক শব্ধ প্রাযোপগমন, প্রায়োপবেশন, 
প্রায়োপাধন প্রভৃতি । হুতবাং 'পাওবগএ পদের অর্থ কত-প্রায়োপ- 

গরমন।] মৃত্যুপণে আহাব ত্যাগ করিয়। নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট। সা ৫১ 
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পাগ_ পাক। ৬০ 
পাগড [ প্রকট ] প্রকট । ৪৩ 

পাঁডল-__পাঁটল | ৩৭ 

পাচগ--পাঠক | ৬৪-৬৬১ ৬৮১ ৯০০১ ২০৭ 

পাণ [ পান ]পান। ১০৪। সাৎ*ঃ ২১ 

পাণ[ প্রাণ ] প্রাণ। সা ৪৪১ ৫৫ 
পাণগ [ পানক ] পানীয়। সা ২৫ ২৬ 

পাণয়-_-পানক-কল্প, একটি কল্পেব শাম । ১৫০ 

পাণু_ প্রাণ, শ্বাস। ১২৪ 
পামোক্খ [ গ্রমুখা ]প্রধান। ১৩৪১ ১৩৫১ ১৩৬ 

পারচ্ছিত [ প্রায়শ্চিত্ত ] “্পাদেন পাঁদে বা ছুপ্তাশ, চক্ষুর্দোষপরি- 
হাবার্থং পাদচ্ছপ্তাঃ |” প্প্রায়শ্চিতানি ছুঃহবপ্রাদিবিঘাভার্থম্।” প্রাযশ্চি 
মানে “তন্ত্র-মন্ত্র, 'তুকৃতাঁক”। ৬৬: ৯৫১ ১০৪ 

পায়স্ত  পাঁদাতঃ১ পাঁদাতিকঃ ] পদাতিক, পাঁদচাবী সৈনিক। ২১ 
পায়পুংছণং [ পাদ-প্রোঞ্ছনম্ ] পা-পৌছাঃ পা-পোশ | সা ৫২ 

পায়য় [ পাদক ] পায়এছিং -রশ্িভিঃ | “বশ্রি” অর্থে পপাদ' শবেব 

প্রয়োগ £ বালস্তাপি রবেঃ পাদাঃ পতস্ত্যপরি ভূতৃতাম্। ৩৮ 
পায়ব- পাদপ। ৫১ ৭৯১ ১১৫১ ১১৬ ১২০ 

পাঁবয়--পাঁবগ । ১০১ ৬৪ 

পালংব [ প্রালম্ব ] প্রালদ্ব, ঝুল, দোলক। লকেট । ১৫১ ৬১ 

পালইভা--[ পালযিস্থা ] কাটাইয়্া, পুবাইয়া। ১৪৭ 

পালিভা | পালযিত্বা ] পালন করিয়া । সা ৬৩ 
পালেমাণ--পাঁলষমাণ, পালন করিযা। ১৪ 

পালেহি-_পালয়, পালন কর। ১১৪ 

পাব-পাপ। ১১ ৪৯, ৫১ ১৪৭। পাব প্রাপ্রুহি ] পাও। ১১৪ 

পারাভোয় [ পারাতোগ ] পাঁরদর্শন। পার মানে জীবনসমুদ্রের 

পাব, আভোগ মানে দুর হইতে দর্শন। জীবন-সমুক্রেব পার দর্শন 
কবিতে হইলে আলোকমালাৰ আবস্তকতা৷ অনুভূত হুওয়ায় কাশী ও 
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কোশলেব আঠাবো জল গণ-বাঁঞ্া (৯ জন মল্লকী ও ৯ জন লিচ্ছবি ) 
মহাবীরের মৃত্যুদিনে কাতিকী অমাবগ্তায় দ্বারদেশ আলোঁকমালাষ 

দর্শনীয় কবিয়া “পোষধ (উপোসথ ) উৎসব প্রবর্তিত করিয়াছিলেন; 
বর্তমান কাঁলেব “দীপাঁলী” উৎসবের ইহাই মূল। পাঠান্তবে ইহাই 
ঘারাভোগ” (এ দ্বাবাভোগ ) ব! ছাবদর্শন নামে অভিছ্ত। ১২৮ 

পাবাবণ--পাবাবত। ৫৯ 

পাবিট্ঠাবণিঘ্লা-_পৰিষ্ঠাপনা। নিক্ষেপ। জৈন ভিক্ষুগণ মূল-মুত্র- 
নিঠীবন-শ্লেন্সা-গাত্রমলা'দি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিয়া নিক্ষেপ কবেন না, 
নিয়মিত ও সং্যতভাবে এ-সব নিষ্ান্ত বস্তব পরিস্বাপণ1,কবেন। ৯১৮ 

পাবেস- প্রাবেশ্ত। দুদ্ব_-পপাবেসাইং--শুদ্ধি বিধাষক। ১০৪ 
পাস- পার্থ । 

পাঁসবণ ভূমি [ প্রশ্রাব ভূমি ] প্রশ্রাব ত্যাগ করিবার স্থান বা পান্র। 
লা ৫১১ ৫৫১ ৫৬ 

পাহিসি [ পাশ্তসি ] পান করিবে। সা ১৮ 

পি-অপি। ২১, ২৮ 

পিচ্চা [ গীত্বা ] পান কিয়! । সা ৩৬ 
পিজ্জ [ প্রেম ] প্রেম, প্রিয়তাঁ। ১১৮১ ৯২৭ 
পিড়গ- পিটক। থে২ 

, পিণিদ্ধ [ পিনদ্ধ ] পিনদ্ধ, পবিহিত। ৬৯ 

পিংডবায়-পড়িযাএ [ পিওপা'ত-পটিকয়া ] পিওপাত জন্য পটিকা 

ঝা বন্তরখণ্ড রচিত ঝুলি। পিগুপাত-পিগপতন। পিণ্ড পতিত হইবে 

যাহাতে এমন পটিকা। তিক্ষাপান্র। সহার্থে তৃতীয়া। তিক্ষাপাত্র 

লইযা | সা! ৩৬, ৩৭ ভিক্ষাপাত্রেব সাধারণ নাম প্রতিগ্রহ। সা ২৯ 

পিভিজ্জ [ পিতৃব্য ] পিতৃব্য। ১০৯ 

পিগীলিষণ্ড [ পিগীলিকাণ্ড ] পিপীলিকাব অও» পি'পভাব ডিম। 

সা ৪৫ 
পিয়-প্রিয় | £ 

পিযকাধিণী-_প্রিয়কাঝিণী। ১০৯ 
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পিষংগু- প্রিয়ঙ্কু। ৩৭ 

পিয়দংসণ [ প্রিয়দর্শন ] প্রিবদর্শন। ৯, ৪৬১ ৫১১ ৭৯ 

পিষা_-পিতা। ১০৯ 
পিল্পণা ] প্রেবণা ] প্রেরণা । ৩৪ 

পিব_ইব। ৫, ৮ 
পিহাণ__পিধান। 
পীই [প্রীতি ] গ্রীতি। ৮ ৯০১ ৯১ 

গীইমণা- গ্রীতিমনাঃ। ১৫, ৫০, ৫ 
গীঢ [ পীঠ ] গীঠ, পীভি। ১৫১ ৪৭১ ৬০১ ৬১ 

পীঢমদ্ [ গীঠমর্দ ] গীঠমর্দ । ৬১ 
পীণ__পীন। স্থল। ৩৬ 
গীণণিজ্ঞ [ শ্রীণনীয় - গ্রীত কবিবার যোগ্য । ৬০ 

গীয় [ গীত ] পীত। ৪০ 
পুকৃখর- পু্ধব | ১৯৮ 

পুচ্ছি়--পৃষ্ট। ৭৩ 

পুচ্ছেয়ব্ৰ_ গ্রষ্টব্য। সা! ১৮ 
পুংছণ--প্রোঞ্ছন। পৌছা। সা€৫ং 

পুটবী-_পৃথিবী ৷ সা! ৪৫ 
পুণ পুনঃ ১৯৪২ 

পুণববি- পুনরপি। ১১৯ 

পুণো  পুনঃ1 ৩৫ 

পুংডবীষ [ পুগুরীক ] পুগরীক নামক বিমান। ২, ১৬) ৪২, ৪৪ 
পুভ- পুত্র | ৯১ ৫৯) ৭৯১ ১১০ 

পুন পূর্ণ। ৩৬, ৩৮১ ৪১ 

পুপফ- পুষ্প । ৩২১ ৫৭১ ৬১১ ৭০১ ৮৩, ৯৮ 

পুপফরগ- পুষ্পক । ৫5৪৭ 

পুপফয়__পুর্পক। ৪৭ 

পুপ ফ-হুমং | পুষ্প-ক্্-] বট, ডুব গ্রভৃতি অনেক গাছেব ফুল 
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দেখা যায় না, কিন্তু এঁ অদৃষ্ঠ ফুল হুইতেই মহীবহের উদ্ভব হইতে পারে। 
অনৃশ্ত পুষ্প ফুৎকাবেই নষ্ট হইতে পারে। এজন্ত বিশেষভাবে এই সকল 
(ফলের অন্তনিহিত ) পুষ্প চিনিয়া রাখা চাই। নতুবা “ত্যা* হুইতে 
পারে। সা" ৪৪-৪৫। 

পুপুত্তর | পুশ্পোত্বর ] একটি বিমানের নাম। ২ 

পুবও-_পুবতঃ | সম্মুখে, ৭৩, ১০৫|। সা ৪৬ ৪৮ 

পুরথ [ পুরস্তাৎ ] সম্মুখে । ১৬, ৬২ 

পুরখিম |. পুবস্তয, পূর্ব ] পূর্বদিক্। ২৭, ৬৩ 

পুরিস [ পুকষ ] পুকুষ। ১৬, ৫৬১ ৫৮১ ৬০১ ৬৩১ ১৪৬ 

পুরিসাদাণীয় [ পুকধাদানীয় ] লোকপ্রিয়। ১৪৯ 
পুলইয়- পুলকিত। ৪১ 

পুলগ- পুলক! ২৭, ৪৫ 

পুলিণ_পুলিন। ৩২ 

পুর পুর্বগ, পূর্বক | ৮৫০ 

পুববরজ্ত | পূর্বরাত্র ] প্রথম রাত্ি। ২+ ৩০ ৯৬ 

পুধবাউত্ত | পূর্বাধক্ত ] পূর্ব হইতে গ্রস্তত। সা ৩৩-৩৫ 
পুব্বাউন্তে [১৮ পুর্বাধুক্ে--টীকা |] টীকাকারের অর্থ অন্পষ্ট£ 

*পূর্বং সাধুর আগতঃ পশ্চাদ, দাষকো! রাদ্, প্রবৃভঃ ইতি পুর্বাগমনেন 

হেতুন! পুর্বাধুক্তঃ ততূলোদনঃ কঙ্গতে পম্চাদাধুক্তঃ ভিলিংগস্থপো! ন 
কল্পতে। তত্র পূর্বাযুক্তঃ সাঁধ্বাগমনাৎ পুর্বমেৰ স্বার্থ, গৃহ্থৈঃ পডম্ 
আরব্ধঃ1” অন্ত টাকাকারের অর্থঃ ০১) পূর্যাধুক্ত-যচ, চুল্যানারো- 
পিতম্। (২) পূর্বাযুক্তং যৎসমীহিতম্, ঘৎ পাকার্থমুপচৌকিতম্। 
য়াকোবিব ইংবেজি অনুবাদ £ 71 10910791218 ৪08] 28195 ০? 

2109 86 1081706 0001:90%॥ 8700 91897 16 5 3817) 0৫ 700199 "8৪ 

[9৪০ 60 702 2001590, 159 18 ৪110দ790. 0 %096100 0 6109 0191 

06795, 06 006 01929 8191 0£ 00189, সাধুর সঙ্গানার্থে নৃতন 

করিয়া! বারা চভাইবা যাহা প্রস্তুত হইবে, সাধু তাহা গ্রহণ করিবেন না। 

রাহা ম্বাভাবিক নিয়মে গৃহস্থ-গৃহে গৃহন্থেব দৈনন্দিন ব্যবস্থায় প্রস্তত 
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হইবে তাহাই ভিক্ষুর গ্রাহ। এই বিধিতে ধবিয়া লওয়া হইয়াছে যে 
যাহা পরে প্রস্তুত হয়, তাহ] সাধুর সম্মানার্থ গৃহস্থ কষ্ট হ্বীকার করিধা 
প্রস্তুত করিয় থাকে। গৃহস্থকে এই কষ্ট না দিবাব জন্য এ ব্যবস্থা । 
বিদ্ব গৃহস্থ নিজের পবিবারের জন্ত যাহা করিষাছে, তাহার অংশ গ্রহণ 

করিলে গৃহস্-পবিবাবের লোকজনকে যদি অল্লাহাব কবিতে হয়, 

তাহাতে গৃহস্থেব ক্ষতি হয় না কি? 
পুব্বিং [ পূর্বম্] পূর্বকালে। ৯২ ৯৪১ ১০৬, ১১১ 

পৃইযা [ পুজিতা ] পুজিত। ৬৮ 
পুয়া [ পৃজ! ] পূজা । ১৩০১ ১৩১ 

পুরগ--পুবক। ৩৮ 

পৃবয়ংত-_পুবয়তৎ। ৪৪ 

পুসমাঁণ-_পুষ্রমা। ১১৩ 
পেচ্ছণিজ্জ-_প্ররেক্ষণীয়। ৬৩ 

পেন পৈশ্তস্ত, খলতা৷ | ১১৮ 

পোগ্গল [ পুর্গল ] পবমাণু, জড পদার্থেব হুক্মাংশ। ২৭,২৮ 
দৈন দর্শনের সপ্ত তত্ব ঃ জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জবা এবং 
মৌক্ষ। জীবেব লক্ষণ চেতনা । চেতনা-লক্ষণে! জীবঃ। অজীব 

পদার্থের চেতনা নাই। যতক্ষণ জীবপদার্থ শরীরাদি অজীব পদার্থে 

সহিত মিলিত থাকে ততক্ষণ তাহার মোক্ষ-লাভ হয় না। জীব 
যতদিন সংসারে পরিভ্রমণ করে, ততদিন সে অজীব পদার্থ অর্থাৎ জড 

পদার্থেৰ সহিত মিলিত থাকে । কিন্তু অজীব পদার্থের সহিত মিলিত 

থাকে বলিয়াই যে জীব অজীব পদার্থে পবিণত হয় তাহা নছে। স্বকীয় 

চৈতন্ত-স্বভাব লইয়া পৃথক্ থাকে । অজীব তত্ব পাঁচটি ঃ পুদ্ুগল, ধর্ম, 
অধর্মঃ আকাশ ও কাল। অজীব বা জড় পদার্থের পরমাথু বা পবমাণু 

সমূহে উৎপন্ন ভ্রব্যই পুদ্ধগল । পুদুগলে বর্ণ রূসঃ গন্ধ ও স্পর্শ এই 
চারিটি গুণ আছে। জীব ও পুদুগল মিলিত হুইযা জীবদেহ গঠন 
করে॥। জীবদেহকে গতি দান করে ধর্ম, আর স্থিতি দান করে অধর্ম! 
সমন্ত পদার্থকে স্থান দান কবে আকাশ । সমস্ত পদার্থকে পরিবতিত 
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হইবাব জন্ত সাহাঁধ্য কবে কাল। ছৃতবাং পুদূগ্ল জড় পদার্থেব পরমাধু 
বা পবমাণু সমষ্টি। 

পোবাণ- পুবাণ। ৮৯ 

পৌবিলী [ পৌরুবী ] পুকবের দৈর্ঘ্য বা। উধ্ব'বাহু পুকষেব 'র্্যকে 
পরিমাপ হিসাবে “পৌরুষী* বলে। কুর্ধযালোকে পুরুষের ছারাকেও 
£পৌকষী" বলা হুয়। ইাব দৈর্ধ্য ও দিগৃবিদিকের বিভাগ দ্বাবা 
দিনমানেব সমর নির্ণঘ করা যাঁয়। ১১৩১ ১২০ 

পোরেবচ্চ--পুবোবতিত্ব। ১৪ 
পোস--পৌব। ১৫২ 

পোঁসহ, পোসধ [ উপবসথ৯ পো, পোবধ ] একাদশ বত। ২২৮ 

জৈনদিগেব পালনীর দ্বাদশ ব্রতেব মধ্যে একাদশ ব্রত “পোঁসধ'। পূর্ণ 
অহোরাত্রের মধ্যে কতকগুলি প্রতিজ্ঞা বথার্থভাবে অতীচাব বর্জন পূর্বক 
পালন করিধাব ব্রত। থাগিক জৈন গৃহীর! প্রতি মাসে চারিদিন 
পোঁসধ কবিষা থাকেন £ অমাবন্তাঁ, পুর্ণিন! ও ছুইটি অষ্টদীতে। অনেকে 
প্রতি মাসে একদিন পোঁবধ পালন করেন। পোঁধধ পালন কালে গৃহীবা 

একদিনের জন্ত সন্ন্যাসী হুইয়্া পড়েন। এই ব্রত গ্রহণের সঙ্কল-বাক্য 
কতকটা এইরূপ £ আমি একাদশ ব্রত পোঁসপ গ্রহণ কবিয়া প্রতিজ্ঞ! 

করিতেছি বে অহোরাভ্রের মধ্যে আমি অ।ছাব, পানীর, ফল, হুপারি, 

ঠমৈথুন, রদ্বভুষণ, মাঁল্যার্দি ও চনদনাদি লেপনে বিবত থাকিব। অনি, 
ষ্টি বা গ্রাণঘ।তী অন্্র ব্যবহার কবিব না। অছোরাত্র কারমনোধাক্যে 
এই ব্রত পাঁশন করিবঃ নিজে ইহাঁব অন্তথ| কবিব না, অন্ত কাহাঁকেও 
করিতে দিব না। পঞ্চ অতীচাব : ১1 ভাল করিষ! ন! দেখিষা এবং 

না! ঝাড়িরা আসন গ্রহণ! ২| স্থান পর্যবেক্ষণ না করিগা মলমূত্র 

ত্যাগ। ৩1 ভাল কবিরা না দেখিরা কোনিও স্থান হুইতে দ্রব্য 
আহ্রণ। ৪1 আবশ্তক কার্ষে অনাচাব। €| শাস্র-পঠন শ্রবণাদি 

হইতে বিরতি । 

ফগৃণ্ডণ ফাত্তন | ২১২ 

কংদমাঁণ [ স্পন্দমান ] স্পন্দমান। ৯৫ 

চর 



€৮৯) 

ফবিসগ [স্পর্শক [] ্পর্শক। অন্নস্থহ ফবিসগং--অন্বের সুখস্পর্শ। ৬৩ 

ফলিহ [ক্ফর্টিক ]স্কটিক। ২৭, ৪৫ 

ফালিষ [ স্কাটিক, বনুবিশেষ ] ক্ফাঁটিক। ৪৯ 

ফাসা্পর্ণ]ম্পর্শ। ৩২১ ১১৮ 

চক্ষফাসং চক্ুম্পে্শম্। দৃষ্টিগোচব। ১৩২ সা! ৪৪ 

ফাসিত| [পৃষ্টা ] স্পর্শ কবি়া, কার্যে পবিণত কবিয়া|। সা ৬৩ 

ফুসিয়া [ পৃষ্টিকা ] স্পর্ণমাত্র অর্থাৎ অত্যন্ত অল্প| কণগ-ফুসিষ- 

মিততং[ কণাম্পর্শমাত্রম্ ] কণিকা ম্পর্শমাত্র [ বৃষ্টি ] সা ২৮ 

ফেণ [ ফেন | ফেল। ৩৯ ৪৩ 

বতীস [ দ্বাত্রিংশৎ ] বত্রিশ। ১৪ বত্তীসাএ (ত্ত্রীলিঙ্গে)। ১৪ 

বদ্ধ [ বদ্ধ ] বদ্ধ। ৩৪ 

বংধণ [ বন্ধন ] বন্ধন। ১২৪, ১২৭১ ১৪৭ 

বংধুজীবগ-_[ বন্ধুজীবক ] পুষ্পবিশেষ। ৫৯ 
বংভন্নর [ ব্রাঙ্গণ্যক ] ব্রাহ্গণগণেব মধ্যে প্রচলিত, ব্রাঙ্ষণদের 

বিদ্িত। ১০ 

বংতঘারি [ ব্রহ্মচাঁবী ] ব্রন্মচারী | ১৯৮ 

ৰল [বল] শক্তি। ৫২৪ ৮০১ ৯০১ ৯৯ ১১৫ 

ৰলাহয [ বলাকা] বক। ৪২ 

বলিকম্ম [বলিকর্ম] বলিকর্ম, শ্ব-গৃহ-দেবতাদিগের নৈবেদ্যাদি। 
৬৬১ ৯৫ 

ধলিয়-সবীবাং [ বলবৎ-শবীবাণাম্] যাহাদেব দেহ বলবাঁন 
তাহাদের। লা ১৭ 

হিয়া [ বহিঃ ] বাহিব, বাহিরে । ১২০ 
বৃহ. বু] বহু, অনেক ২১৯, ১০5 ৩৭১ ৬৯5 ৭৯, ৯৬১ দঃ ৯১৪ 

১১৫ সাড৪ 

ব্ছময [. বছমত ] বহুমত, সর্বসম্মত। সা ১৯ 
ঘহছল--অনেক ? ৩০১ ১১৩১ ১২৪ সা ৫৯ 

বায়ব [ বাদব ] বাঁদব, বন্ববিশেষ। ২৭ 
০,১০৪ 



(৮২) 

বায়ালীসং [ দ্বাচত্বারিংশৎ ] বিযালিশ। ৭৪১ ১৪৭১ ১৯৫, ১৯৬) ২২৪ 

ঘারস [. ঘাদশ ] দ্বাদশ, বাবো। ১৬৬। 

ঘাবসাহ--দ্বাদশাখ্য, দ্বাদশাহ। ১০৪ 

ধারসী [ দ্বাদশী ] ঘাদশী। ১৭৯ 
ঘ।ল [ ঘালক ] বালক, অজ্ঞ। ১০ ৫২১৮০। 

বালায়ব--বালাতপ। তকণ বৌন্র। ৫৯ 
, স্বাবত্তরিং | দ্বাসগ্ততি ] বাহাত্তর। ৭৪১ ১৪৭, ২১১ 

ঝাবীস [ দ্বাবিংখতি ] বাইশ । ২২৫ 
বাদীইং [ দ্যশীতি ] বিবাশি। ৩০ 
থাহত্তরিং [ ঘ্বাসগ্তুতি ] বাহাত্তব। ৭৪ 

ঘাহিরও [ বাহৃতঃ ] বাহিবে। ৩২ 
ঘাহিবিষ_-বাহ। ৫৭১ ৫৮, ৬২১ ১০০১ ১২২ 

বিইষ, বয় দ্বিতীষ ] ্বিতীয়। থে ৭১৯ 
বিংছু-_বিন্দু। ৪২ 

বীয়_বীজ। ৯৮ সা ৪৪, ৪৫, ৫৫ 

বূদ্ধাবূদ্ধ]বুদ্ধ। ৯৬, ১২৪, ১৪৭। 

বূদ্ধি_বুদ্ধি। ৮১ ৫০১ ১২০ 

বব [ পূব, বাদর ] রত্ববিশেষ,। ৩২ 
বেমি [ বুবীতি ] বলিলাম। সা ৬৪ 
বোংদি [ বপুঃ ] দেহ। ১৪ 

ধোহ্য় [ বোধক ] বোধন-কর। ১৬, ৫৯ 

বোছি [ বোধি ] বোধি? জ্ঞান। ১৬ ং 
োছিয় [. বোধিত ] কৃতবোধন। ৪২ 

ভগবং [ ভগবান্] দিব্য গৌববে গৌরবাঘিত মহামহিমময় দেবভুল্য 
ব্যক্তি। মহাবীর ম্বামী। সংস্কতে 'মান্তব্যক্তি', “মহাশষ গ্রন্থতি 
অর্থেও এ শবের ব্যবহার হুয়। অথ ভগবান্ কুশলী কাশ্তপ? ভগবন্ 

পববান্ অয়ং জনঃ। ভগবান্ বান্থদেবঃ | ১১২) ৩) ১৫7 ১৬) ২১ ২৮? 

৬১) ৯১৮ 



(৮৩) 

তগবঈ--ভগব্তী। ৩৬ 
ভগিনী--ভগিনী। ১০৯। থে€৫ 

ভটিত [ ভর্ৃত্থ] স্বামিত্ব। ১৪ 
ভণিয়া_-ভণিতা। কথিতা, পঠিতা। থে ৪ 
তংভগ [ ভাগক ] ভাগ, পাত্রাদি। 

তংভমত্ব-“ভাগুমাত্র। ১১৮ 

ভল্ত [ ভক্ত ] ভাঁত। ১১৬ 

ভত্তপড়িয়াইকৃখিয়স্স-_ -এ প্রত্যাখ্যাত-তক্তস্স ] যে অন্ন 

প্রত্যাখ্যান কবিয়াছে সেইবপ [ ভিক্ষু ]ব। অধিক পুণ্যলাভের জন্ত 
কোনও কোনও ভিক্ষু বর্ধাবাস পূণ কালে সম্পূর্ণরূপে আহার বর্জন 
কবিয়া থাকেন। কিন্ত তিন মাস সময় নিবন্ধ অনাহাবে কেহ বাঁচিতে 

পাবে না। সেইজন্য তাহাঁদেব জগ্য উঞ্ণ-অন্নবিগলিত ফেন পানের 

ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই ফেন বা মাডে অন্ন-কণা না থাকে, এজন্ত 

ছাঁকিষা লইতে হইবে। সেই ছাঁক1 মও পেট ভরিয়া [ মূলে 'ব্ছুসংপুন্নং+! 
খাইবার ব্যবস্থা অনুমোদিত আছে। ম্লাকোবি ও তাহার টাকাকার 
এই অন্নহীন মণ্ডকে “উষ্ণ জল” বলিয়া! ব্যাখ্য1 করিয়াছেন! কিন্তু তাহা 

খাইয়া কেহ বাচিষা! থাকিতে পারে কি? [ গড়িয়াইক্খিয়' শব্দ সং 
প্রত্যাখ্যাত” শবের প্রাক্কত রূপ নহে। দআইক্খও ধাতুর উত্তব "ইন়্” 
প্রত্যয় যোগে “আইক্খিষ” ; তৎপূর্বে পড়ি” উপসর্থেব যোগ ।] সা* 
২৫। আচাবাঙ্দ ১৭11৪ হজমে “তক্ত-পান-প্রত্যাখ্যান-সুক্তির” কথা 
আছে। আহাঁব ত্যাগ দ্বাব৷ আত্মৃহত্যা মুক্তিলাভের অন্ততম প্ররষ্ঠ 
উপায়। সা" ৫১ দ্রষটব্য। 

ভর্তি_তক্তি। ৩৭, ৪৪১ ৪৮১ ৬১১ ৬৩ 

ভদ্--তদ্র। ১১১১ ৯৪৫ 

ভদ্দবাছ__ভদ্রবাছ। থে ৪, ৫ 
ভদ্দাসণ--ভন্্রাসন। ৫১ ৪৮, ৬৩১ ৬৮ 

ভংতে -. তদংত | মহাশয়, ত্র । ১৩৩। থে ১। সা ১, ১৪-_ 
১৬১ ১৮৮ 



(৮৪) 

ভম- জম | ৪৩ 

ভমমাঁণ_ ভ্রযমাঁণ। ৪৩ 
ভমর-্্রমব । ৪৩ 

ভমুহা [ ভ্র ] ভ্র-ঘুগল । সা ৪৩ 

তয়বং--ভগবান্। “ভগবত, ভুষ্টব্য । 
ভয়মাণ_ ভজ্যমান, সেব্যমান। ৯৫ 

ভবিয়ে-_পুর্ণে; সম্পন্নে। থে ১৩ 
ভবণ--তবন। ৪, ৩৩, ৬৬ 
ভব্ব_ভব্য। ১৭,২২ 
ভাগ--ভাগ। ৬৩১ ১০৩ 

ভাণিয়ব্ব_-ভাগিতব্য। বলিতে হইবে | ১৫৪, ১৭৯, সা ৩৯, ৪৯, 

৫০১ ৫২ 

ভায়-_ভাগ। ৬৩; ১০৩ 

ভায়া ভ্রাতা । ১০৯ 

ভাবহে বাসে [ ভারতে বর্ষে; ভরত ও ভারত শব্ের প্রাকৃত রূপ 
ভবহ ও ভাঁরহু। ] ভারতবর্ষে] ২, ১৫১ ২৮ 

ভারিয়] [ ভার্যা এ ভার্যা, স্ত্রী। ২, ১৫১ ২১. ১০৯। 

ভারুংড [ ভাকও ] এক-দেহ পৃথগৃ-গ্রীব অতিপ-প্রাককৃত পক্ষিবিশেষ। 
১১৮ 

ভাবেমাণস্স__ভাবর়তঃ। যিনি ভাবনা করিতেছেন তাহাব। ১২০ 
ভাসই [ ভাবতে ] ভাষায় গ্রকাশ করিয়াছেন । অতীতে লট্। স! ৬৪ 
ভাসরাসি [ ভন্মরাশি ] ভন্মরাশি। ১২৯, ১৩০ 

ভিকৃখাগ [ ভিক্ষুক ] ভিক্ষুক। ১৭১ ১৯ 

ডিক্খাষবিয় [ ভিক্ষার! ] ভিক্ষার্যা | সা ১০--১৩ 
ভিকৃখু- ভিক্ষু! সা ১০, ২৫, ২৬, ৩১ ৪৬-৫১ 

ভিংগ-ভৃঙ্কু। অল শুকাইয়। গেলে জমিব শুদ্ধ কর্দমে উদ্গত অতি 
সঙ্গম উদ্ভিদ বিশেষ । সা! ৪৫ 

ভিলিংগ-স্থবে [ মস্থর-স্থপে ] তিলিঙগ ব্যঞ্জন, ঝোল বিশেষ! সা ৩৩ 



€৮) 

ভুজ্জঞো ভূজ্জে [. ভূয়ো ভূয়ঃ ] পুনঃপুনঃ১ বারে বারে। ১৯ সা ৬৪ 

ভূত্ত_-ভূক্ত | ১০৫ ৯২১৯ 

ভূয়-_ভূজ | ১৫১ ৬১ 

ভূয়-ভূভ। ১৭, ১৯ ৩৭ ৯৭, ৯০৫ 

ভূসণ-_ভূষণ | ১৪১ ৩৬, ৪১ 

ভূসিয়_-ভূষিত । ৬১ 
ভেদ--ভেদ | ৪১ 

ভেয়-_তেদ । ৪১ 
ভেরব [ ভৈবব ] ভৈবব | ১০৮% ১১৪ 
ভোক্খেসি [ ভোক্ষয়সি ] খাইবে। সা ১৮। 
ভোচ্চা [ ভুক্গা ] খাইয়া । সা ২৯১ ৩৬ 
ভোয়ণসভোজন 1! ৯৫, ১০৪1 সা ২৬ 

মই] মতি] মতি! ৮১৫০ বিউলমই [ বিপুলমতি ] বিপুলবুদ্ধি- 

সম্পরন । ১৮২ 
মউভ [মুকুট ] মুকুট | ১৪৪ ১৫১ ৬১, ৯৮ 

মউর় [ মৃছ্ক ] মৃ, কোমল । ৩৫, ৩, ৪০১ ৯৫1 স্--৪৩ 
মউলিষ [ সুকুলিত। ১৫ 
মংস-মাংস 1 ৬০ | সা ১৭। মংসল-_মাংদল। ৩৪১ ৩৬ 

মগব--মকর | ৪৩১৪৪ । 

মগগ[ মার্গ] পথ। ১৬ ১১৩১ ১১৪১ ১২০1 সা ৬৩ 
মগ্গসিব [ মার্থশীর্ষ ] অগ্রহাষণ। ১৯৩ 

মঘমঘংত [ মঘমঘাষমান ] মহ-মহ কবা। ৩২১ 8৪, ৫৭ ১০০ 

মঘবং [ মঘবান্] ইন্দ্র! ১৪ 
মংখা মংখাশ, চিত্রফলকহস্তাঃ ] পটুয়া। ১১০ 
মংগলাপং [ যঙ্গলানাম। মঙ্গল শব্দ সংস্কতসম, “ণং যোগে 

প্রা্কতরূপ। নির্ধারে যী। পং” বিভক্তির পূর্ব দ্বব দীর্ঘ হয়।] 
মঙ্গলেবঃ মঙ্গলকর অনুষ্ঠান সমূহৰ মধ্যে । ১ 

মচ্ছ--মহ্ম্ত | ৪২১ ৪৩ 
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মজ্জ--মন্ক। সা ১৭ 

মজ্জণঘব [ মার্জন গৃহ] মার্জন গৃহ, ্ গানেব ঘব। ৬১। মজ্জিয়- 
মাঁজিত। ৬১ 

মজবঝ [মধ্য] মধ্য। ৩৬১ 8৬১ ৬১১ ১৯৪১ হ২৭। মন্ত্গএ 

[ মধ্যগতঃ ] মধ্যগত। সা ৬৪। মন্থাংমন্থেণং [ মধ্য-পথ|, অত্যপ্তর- 

মার্থেণ ] মধ্য দিয়া, মাঝখান দিয়া। ২৮, ২৯, ৬৫1 মজ্ঝিম-_ 

মধ্যম । ১২২১ ১৪৭ ৃ্ 

মট্ঠ [মুষ্ট] মাখানো, মাজা-বষা। ৩২। মাঞ্জিত, মহণ করা। 
সাং 

মডে [. মৃতঃ ] মডা। ৯২ 

মভংৰ [মডস্বানি সর্বতোধ্ধযোজনাৎ পরতোইবস্থিত-গ্রামাণি] নগরের 

উপকণ্ঠে অর্ধযোজন দুবে অবস্থিত গ্রামসমূহকে মডঘ বলে। ৮৯ 
মণ-মন। ৩৮১ ৯২১ ১১৮১ ১২১।  মণহর--মনোহব। ১১৫ 

মণাম [ মনোরম ] মনোরম । ৪৭; ১১০, ১১৩ 

মণুজ্জ [ মনোজ্ঞ] মনোজ্ঞ। ৯২। 
মণুষ্--মনোজ্ঞ। ৪৭১ ১১০ ১১৩ 

মণুয় [ মন্থজ ] মানব । ১১৩১ ১২৯, ১৪৩ 

মণোগয় [ মনোগত ] মনোগত | ১৬১ ৯০১ ৯৩, ১৪২ 

মণোরহ-মনোরথ। ১০৭ ১১৫। মণৌহব-মনোহব। ৩৭ 

মংভলিষ | মাগুলিক 1 মাগুলিক, মগ্ডলেশ্বর | ৭৮ 

মংডভব-_যণ্ডপ। ৬১১ ১০৪ 

মংডিয়--মণ্ডিত। ১৫, ৬৩, ১০০ 

মন্তগাইং [ পাত্রাণি ] পাত্র। উচ্চাবমত্তএ [ উচ্চাবপাত্র] মল- 
ত্যাগেব পান্র। পাসবণ-মতএ [. প্রশ্রাব-পান্রকম্] প্রশ্রাবত্যাগেব 

পাত্র। খেলমভএ [ ক্ষেডপাত্র ] নিষীবন পাত্র। পিকদান। সা" ৫৬। 

চু্ণিকাঁবেব টকা : থাহিং তস্স গ্সিযাদিগহণং তেণ মত্তএ বোসিরিভা 
বাহিং নিত্তা পৰিট্ঠবেই, পাঁসবণে বি অভিগৃগহিতো ধরেই তস্স সই 

জো জাহে বোসিরই সে! তাছে ধরেই, ন নিক্খিবই, ছুবংতো বা 
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উচ্ছংগে ঠিতয়ং চেব উববিং দংডএ বা দোরেণ বংধতি গোসে অসং- 

সত্তিয়াএ ভূমীএ পরিট্ঠবেই ভি। 

মথয় [ মন্তক ] মন্তক | ৫১ ১৫১ ৫৩ মখয়থ-মন্তকস্থ | ৪০ 

মদ্দব [ মার্দব ] মুদুতা, কোমলতা । ১২০। থে ১৩ 

মন্দাহি [ মার্য ] মর্দন কর। ১৯৪ 

মংতর | ব্যস্তর ] ব্যন্তর, তি্যগৃদেবতাঁ। ৯৯ 

মংতি [মনত্রী]মন্ত্রী। ৬১। মহামংতি_মহমিম্ত্রী, মহাঁমাত্য। ৬১ 

ময়ণ_মদন। ৩৮। ময়ণিজ্জ[ মদলবর্ধক ] মাদক, মদনোদবীপক। 

মরগয় [ মবকত ] সবুজবর্ণ মণি, পান্না । ৪৫ 

মল্প__মন্ল, কুস্তীগিব। ১০০ ১১৪ | নল্লভুদ্ধ-_মল্লযুদ্ধ। ৬০ 

মল্প[ মাল্য ] মালা ৩৭, ৪৯, ৬১১ ৮৩১ ৯৫, ১০০ 

মসাবগল্প--একটি বদের নাম, সবুজবর্ণ 8 (90792816) | ২৭ 
মহথরগ-_মন্থরক। ৬৩ 

মহং [মহৎ] মহংতং ৪২। মহ্য! [ মহুতা] ১৪, ১০২, ১১৫ | 
সমাসের পূর্বপদ “মহা” ) মহাঁবিমাঁণ। হুক্ত বাঞজনের পূর্বে “মহ? ) 
মহড.টিষ। বুক্ত ব্যঞ্জনেব পূর্বস্থিত শ্বববর্ণেব পূর্বে “মহত + মহিংদ। 

মহাবিজয়-_পুপ ফুন্তর-পবব-পুংডবীয়াও মহাবিমাণাঁও [ “মহান 
ব্জিয়ো যত্র তথাবিধং চ তত পুপ্পোত্তবং চ পুপ্পোতব-সংজ্ঞাকং চ 

তদেব গ্রবরেষু শ্রেষ্ঠেযু পুওরীকং বিমানানং মধ্যে উত্তমত্বাৎ।” পুষ্প 

স্পুপফ। পুপফ+উত্তর-পুপদ্ুত্র। প্রাক্কত সদ্ধিব সাধাঁবণ 
নিয়ম সঙ্পিহিত স্বরদ্বয়ের একতরেব (বিশেষতঃ অ-কারেব ) লোপ। 

অগাদান কাঁবক। অপাদানেব বিভক্তি; আও। তঃ১ও, আও ।] 

মহাবিজষ পুষ্পে!ভর নামক মহাবিমান বাছা শ্রেষ্ঠ বিমানসমূহের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ পুণগুরীকতুল্য, তথা হইতে ! ২ 

মহজ্জুইয় [ মহাছ্থযতিক ] অত্যুজ্জল | ১৪ 
মহুড্টিন [ মহার্ধিক ] বছ-ধন-সম্পর্ন। ১৪ 
মহুণ--মথন। ৩৯ 
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মহুতবগভ [ মহভবকত্ব ] অম।ত্য-শ্রেষ্ত্ব | ১৪। মহ্ত্বন্__. 

মহত্তরক। ১১০ 

মহ্ বল [. মহাবল ] মহাঁবল। ১৪ 

মছায়স | মহাঁষশাঃ ] মহাষশা | ১৪, ৪৬ 

মহিংদ [ মহেন্] মহেন্্র। মহিয়ল--মহীতল। ৪8৫। মহিয়-" 
মহিত। ১০০ 

মহিয় [ মহিকা! ] লয়ন সুঙ্ম, নুদ্ম জীববিশেষ | স| ৪৫। 
মহিলাগ্ুণ স্ত্রীকলাঁ। ২১১ 

। অহিলিষা--মিথিলা। ১১২ 

মু [ মধু] মধু। ৪৬] সা ১৭| মহুয়ব [ মধুকব] মধুকর। 

৩৩। মন্থয়বী। ৩৭+ ৪২ মহব[ মধুব ]মধুর। ৪৭, ৫০, ৯৫, ৯১৫ 

মাডংবিধ [ মাড়ঘ্বিয় ] ম্ডস্ববাঁসী, নগবের উপকণ্ঠবাসী। ৬১ 
মাণপিয় [ মানসিক ] মানসিক। ১২১ 

মাছুস-মাহুষ্য। ১১৭ 

মাগুস্সগ [ মানুষ্যক ] মন্গষ্যেব যোগ্য, মন্ুষ্যভোগ্য । ১৩ 

মায় [মাতা] মা। ৪৬১ ১০৯, ৭8১ ৭৭১ ঈ২ 
মারণংতিয় [মাবণাস্তিক ] [ অপশ্চিম মবণাস্তস্ তত্রতবা আর্বত্বদ্ 

উত্তব-পদবৃদ্ধো৷ অপশ্চিম-মারপান্তিকী সা চাইসৌ শংলেখনা ] অশন- 
পানাদি পরিত্যাগপূর্বক মৃত্যু ববণ। সা ৪৫ 

মাকষ-_মাঁকত। ৪০১ ৯৬ 

মাসিক্-__মাসিক | ৬৮ সা ৫৭ 

মাহ _মাঘ। ২২৭ 

মাহ্ণ [ ব্রাহ্মণ ] ব্রাঙ্গণ, দরিদ্র ব্রা্ণ। ২, ৫১৮১ ১৩। --কুল। 
১৭১৯ মাহদী ত্রাঙ্গণী। ২, ৩) ৫১ ৯৫২ 

মি--অন্মি। ৩, ২৯ 

মিউ-ৃছ। ৩৫, ৬৩ 
মিচ্ছ [ মিথ্যা ] মিথ্য।, মিছা । ১১৮ 
মিভ [মাত ]-নাভ্র। ১০১ ৫২৮০ | লা ২৪: ২৮১ ৩০১ ৫৭ 
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মিত [ মিত্র ] মিভ্র। ১০৪১ ১০৫ 

মিয় [ মিত ] মিত, মাপ করা । ৪২, ৫০১ ৯৫১ ১১০ । সা! €৪ 

মিসিমিসিংত [ দেদীপ্যমান ] ঝকৃঝকে | ১৫% ৬১ 

মিহ্ছণ [ মিথুন ] মিথুন ॥ ৪২ 

মীপিষ [মিশ্রিত ] মিশ্রিত। ১১৫ 
সুইংগ [ মুদঙ্গ ] মৃদঙ্গ | ৯২, ১০২ 

মুক [মুক্ত ] যুক্ত । ৩২, ৩৬১ ১০০৪ ১১৮ 

মুকখ-_মোক্ষ | ১১৪ 

মুগ্গবগ-_মুদ্গব । ৩৭ 

সাক সা ৬৩ 

মুচ্ছিজ্জ বা পৰভিজ্ঞ বা [ মৃছেধ বা প্রপতেন্দ বা] যদি মূদ্ছিত 
হয় বা পতিত হুয়। সা ৬১ 

সুটুঠিয় [ মৌত্িক ] মুভি, মুঠা। ১১৬১ ২৯৯১ ১৭৭ 

সুণেয়বর [ জ্ঞাতব্য ] জ্ঞাতব্য । [ "জো জাণ-মুপৌ 1” প্রা প্রা” ৮ৎত। 
জ্ঞা ধাতু স্থানে জাণ ও মুণ আদেশ হয়|] থেন। 

মুংডে [ মুণ্ডঃ, মুস্তিতঃ ] সুস্তিত-কেশ সন্ন্যাসী । ১ 

মুত্ত-মুক্ত | ১৬: ১২৪৪ ১৪৭ | মুস্তা_ মুভ্তা। ৩৬১ ৪৪৯ ৬১। 

মুভি-মুক্তি। ১২০ 

মুদ্দিষ] [. মুন্রিকা, মুদ্রিতা 1 ৬১ 

মুদ্ধয় | মুর্খজ ] কেশ। ৪ 

মুদ্ধা_মুর্ধা। ১৫) ৬৬ 

সুহ[যুখ]সুখ। ৩৪১ ৩৫১ ৩৮) ৩৯১ ৫৯১ ৯হ। 

মুহ্মংগলিয় [ মুখমাললিক ] মুখমাজলিক। ৯৯৩ [ মুখে মললং 
রা তে তথ চাটুকরা ইত্ার্থঃ ] 

মুছ্ভ-মুহুর্ত। ৩৯, ১১৩, ১১৮১ ১২৭ 

সুহুতগং | মুহূর্তকম্] এক মুহুর্তের জন্ত। সা&ৎ 
মূসা-মৃযা। মুচি (% ০:501519) | ৩৫ 

মেষণীষা [ মেদিনী ] মেদিনী। ৯৬ 
0. 8,9৪- 
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মেহ-মেঘ। ৬১ 

মেহুলা [ মেখল! ] মেখল।। ৩৬ 

মেহাবী--মেধাবী। ৬০ 
মোভিয় | মৌক্তিক ] মৌক্তিক, মৌতি। ৯০১ ৯১১ ১১২ 
মোষগ [ মোচক ] মোচক। ১৬ 

মোৰ মযুব ] মযুর। ৪০ 
[ মাষা-] মোস [মৃধা বা মোষ] মায়ামোষে-মায়াবপ চোর 

(মোষ ) অথব! মিথ্যা (মুষা ) মায়া। ১১৮ 

়»[চ] ম্বববর্ণেব পব ণচ* (সংযোজক অব্যয় ) স্থানে “য়” হয়। 
৯১ ২১১ ২৮০, 

যাবি] চাপি€চ+অপি ] শ্ববের পৰ। ৯২, ৯৭**, 

রই-'বতি। ১০৮১ ৯১৮ 

বইয় [ রচিত ব৷ রঞ্জিত ] রচিত। ৩৬ 
রক্খ--বক্ষ, বক্ষক। আয-রকৃখ-_-আত্ম-বক্ষক। ১৪ 

বংগংত-_[ রংঘৎ, ইতত্ততঃ প্রেংখৎ। চঞ্চল ] চঞ্চল। ৪৩ 
রচ্ছংতবে | রথ্য! মধ্যে ] বাজপথে। ১০০ 

বজ্জ-_রাজ্য। ৫১১ ৭৯১ ৯০১ ৯১১ ২২৭। বজ্জবই-_রাজ্যপতি। 
৫৯২১ ৮০ 

রজ্জ, [ বজ্ছুকঃ লেখক। বঞ্জ ধাতু লেখনার্থে। রঞ্জিত চিত্রান্ধন 
হুইতে প্রথম লিপিব উদ্ভব সুচনা কবে। অশোকলিপিতে “লঙ্ুক, 
লাজুক আছে।] লেখক। ১২২১ ১৪৭। 

- বট্ঠ [ বাষ্্ ] রাষ্ট্র, রাজ্যশাসন নীতি | ৯০ 
বত- বক্ত। ৩২১ ৩৫ ৩৯? 8০5 ৫৪৯১ ৪০১ ৯১ 

বর্তি--বাত্রি। ৩৯ 

রমণিজ্জ [ বমণীষ ] বমণীষ। ৩৫-৩৭, ৪২, ৬১ বল্ম রম্য। ৩২ 

রয় [ব্জঃ]ধূলি। ৩২। সা২৯ 

বয়ণ [বত্ধ]রদ্ধ। ৪১ ১৫১ ২৭১ ৩২, ৩৩ 1 বয়ণাময়-রত্রময়। 

রয়ণি [রজনি-] বজনী | ৩) ৩১; ৩২) ৪৬। রয়ণিকর-_রজনিকর। ৪৩ 



(৯১) 

রয়য়[ রজত'] রজত, রৌপ্য | ৩৩, ৩৫১ ৩৬১ ৩৮, ৪০১ ৪১ 

রয়াবেহ [ রচয ] রচনা কর। ৫৭ 

রস্সি [ রশ্মি] রশ্মি। ৫৯১ ৩৯। 

বহস্ন [ রহ্গু ] রহমত । ১২১। রহোকম্ম_-রহুঃকর্ম। ১২১ 

বাই | বাজি ]রাজি। ৩৬ 

রাইংদিয়-__[ বাত্রিংদিবম্] দিবারান্রি। ৯১ ৩০ ৫১, ৭৯ 
বাইণিয়ং [রান্বিকম্ত জোষ্টম্] জ্যেষ্ঠকে। রাইণিএ [ বাত্বিকঃ, 

জ্যেষ্ঠঃ ] শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আচার্য বা বযোজ্যোষ্ঠ | সা ৫৯ 
রাইন্স [ রাজন্ত ] রাজন । ১৮১ ২২১ 

রাইয় [রাত্িক ] রাত্রি। এগরাইয় [ একরানত্রিক ], পঞ্চরাইয় 
[ পঞ্চবাত্রিক ] ১১৯ 

রাঈসর [ রাজেশ্বব ] রাজেশ্বর, ধুবরাজ। ৬১ 
রায়! [রাজা] রাজ। ৬১১ ৮৯১ ৫০১ ৫২, ৭২১ ৮০১ ৪৮১ ৫৩) 

৫৪১ ৬৪১ ৬৬১ 6৮, ১০৬ 

“বাএ [রাত্রে ] স-বীসই-রাঁএ [ স-বিংশতি-রাত্রে ] বিংশতি বাতি 
সহ। ভাবে সপ্তমী । “মাসে” পদের বিশেষণ । [ সবীসই্লাএ বিইক্কংতে 
ব্যতিক্রান্তে মাসে-] একমাস বিংশতি রাত্র ব্যতিক্রান্ত হইলে। সা! ১-৮ 

রায়মাণ- রাজমান। শোঁভমান ৪৭ 

ব্বায়-লেহা [ রাজত-্রেখা ]| ৩৮ 

রাক্সহংস-__বাভহংস। ৫, ৫৪, ৮৮ 
রাষহাণী-_রাঁধানী। ২১১ 

রাসি_বাশি। ৪৩১ ৪৫১ ৫৯ 

গ্িউমঈপং [ খছুমতীনাম্] খভুমতি বা! লরল বুদিসমপন্ন সাধুগপের। 
১৬৬ 

রিউবেরয় [ খগৃবেদ ] খগৃবেদ | ১০ 
রিকৃথ [ খক্ষ ] নক্ষত্র । ৬১ 

রিট্ঠ রিট । ১৫১ ২৭ 
কুইল_-কুচির। 

পর 



€ ৯২) 

কব্খ-বৃক্ষ। সা ২৯ ৩২, ৩৬১ ৪৫ 

কয়--কত, বব! ২১১ 

রয়-_রূত। তুলা । ৩২ 
সধব- বপ। ৯১ ২৮ ৩৪১ ৩৬) ৩৯-৪২*০, 

রেহংত [ রাঁজমান ] শোভমান। ৫৯ 

লক্খণ- লরঙ্গণ | ৯, ৩৩১ ৩৫, ৫১১ ৬৪-৬৮১ ৭৯ 

লংখ". লংখাঃ, লাংখ্যাঃ, বংশাগ্রখেলকাঃ ] ঝাশের আগায় বাহাব! 
খেল! করে| ১০০ 

লংগুল--লাঙল। ৩৫ 

জচ্ছী- লক্ষী । ৪১১ ৬১ 

লট্ঠ [ লঈ, নোহ্র ] মনোহৃব। ৩৪-৩৬১ ৪০, ৫৫ 
লট্ঠি [ বষ্টি ]লাঠি। ৪৯ 
লডহ [ প্লটভা৷ হুবিশাঁল11% টীকাকাব। লটভ শব সংস্কতে পাওয়া 

বার রমণীয় অর্থে! প্রান্ত “লটহ” শব্েরই এটি সংস্কৃত রূপ। প্তস্যাঃ 
পাদণখশ্রেণিঃ খোভতে লটভ-্রবঃ1” বিক্রুমোর্বশীয় ৮৬ । 'লাবণ্যব্তী 

ললনা” এর্থেও “লাটভা” ব্যবহৃত হুইয়্াছে। পকিংবা বর্ণনয়া সমন্ত 
লটভাপংকারিতামেস্ততি ** “অনব্য লাবণ্যনিখান ভূমি ৪ কস্য লোভং 
লটভা। তনেোতি।” ইত্যাদি। সুতরাং টাকাকাবেব অর্থ গ্রহণীর নছে। 
“লটভ” শব্দেব অর্থ "মনোভ্ত| বোম-রাজি "ছুবিশাল” না হইগ্া 
'মনোভ্” হইলেই সঙ্গত হুয়। ] যনোঞ্ঞ। ৩৬ 

লংগলিকা [ লাঙ্গলিক। গলাবলদ্বিত-সুবর্ণা দিমক্-লাঙগলাকা ব-ধ1রিণো 

ভট্টবিশেবাঃ, কর্ষকা ব1 ] লাঙ্গলী; বধক॥ ১৯৩ 
লংদশ্ সংস্থভে “লণ্ আছে বিষ্ঠা অর্থে। এটাও স্রেই শন্ঘই। 

বান্গালাতে ন্যাভ” |] বিষ্ঠা। সান 

লছ্ব--পন্ধ। ৭৩ লছ্ধি--লন্ষি। থে ১৩ 

লভেজ্জঞ! [ লভেত ] লতে, লাভ করে, পায় । সা ১৮ 

লংবংত [ লম্বযাঁন ] লদ্ঘমান। ৩৬। লংবঘাণ--লঘ্বনান | ৪৪ 

লংভ--লাঁভ। ১০৩ 



(৯৬) 

লয়া--দতা। ৪৪ 

ললিয়_ ললিত । ৬১ 

লাসগ [ প্লাঁসকা বাঁসকান্ দদতি, জযশবগ্রয়োক্তারো৷ বা” 
টাকাকাব। ঈীকাকাব গৌঁজামিল দিয়াছেন। 'রাসক* মানে কি? 

নৃত্য-বহুল স্ষুত্র নাটককে রাসক বলে। সে 'রাসক' দেওয়া যায় কেমন 

কবির] ? বিকলে জয় শব্দ প্রয়োগকাবীকে টাকাকার লাসক বলিষাছেন। 

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে এ বিবয়ে স্টাহার কোনও স্পষ্ট ধাবা! নাই। 
কিন্ত “নর্ভক' অর্থে 'লাসক* আভিধানিক শব্ধ, লাসিকা [নর্তকী 

শব্েবই অধিক প্রযোগ পাওষা যাষ। 7 নর্তক। ১০০ 

লিত্-_লিগ্ত | সাং 

নুক্ধ পিরএণ | লুপ্ত শিবস্যেন ] উৎপাটিত-কেশ। সা €৭ 
লুক্খ-_বক্ষ। ৯৫ 
লুহিয়-_[ দূষিত ] দ্ৃষ্ট, মাজিত 1 ৬১ 
লেট _লেষ্ট মৃৎপিড। ৯৯১ 
লেণ হুছুমং-[ লয়ন-হুক্্-] লয়ন বা আশ্রয় অবলম্বন করিয়া যে 

হুন্মু কীট বাস করে, যেমন উইচিংডে » মাটির মধ্যে চষা জমিতে 

জুকাইয়া থাকে, এইরূপ স্থানকে উইচিংডের লক্পন বা আশ্রয় বলা যায়। 
অনেক কীট হুন্ আশ্রয় নির্মাণ কবিয়া তন্মধো বাস করে। আবার 

অনেক কীট এক সঙ্গে পুঞ্জীভূত হইয়! বস্ত্াদিতে সংলগ্ন হয়, ইহাকে 

“থো+ পড়া বা! “ছাতা” ধবা বলে। ইংরেজি 223185দ, টীকাকার এ 
সম্পর্কে অনেক লিখিযাছেন। “অট্ঠ-সুহমাইং, ভ্রষ্টব্য। সা" ৪৪-৪৫। 

লেণাণি [ এলয়নানি ] নুকাইবাব স্থান। সা” ২৯। 
লেসা» লেশ্তা ঃ মনোবৃত্তিবিশেষকে লেস্তা বা লেশ! বলে । লেশম্মতি 

চালয়তি আত্মানমিতি লেশা বা লেশ্তা। এই লেশা! আত্মাকে কর্মে 
প্রণোদিত কবে। লেশা ষড়বিধ£ (১) কৃষ্ণলেশ?, (২) নীললেশা, 

(৩) কাপোতলেশা, (৪) তেজোলেশা১ (€) পদ্মলেশা, ও (৬) শুক্ল- 

লেশা। পূর্ব পুর্ব লেশ! অপেক্ষা পর পর লেশাগুলি অপেক্ষাকৃত 
তালে! কৃষ্ণলেশ! সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও শুরুনেশা সর্বাপেক্ষা উৎ্কষ্ট। 



(৯৪) 

এই ছচটি লেশ্রার় অভিভূত ছয়জন লোকের কোনও বৃক্ষের কল পাইতে 
ইচ্ছা হুইরাছিল। কুষ্চলেশাক্রান্ত ব্যক্তি গাছটি কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক 
হুইল। নীললেশারর অভিভূত ব্যক্তি শাখাগুলি ছেদন করিতে চাছিল। 
কাপোতলেশার অভিভূত ব্যক্তি একটিমাত্র শাখা! ছেদন করিতে 
চাহিল।' তেজোলেশাক্রান্ত ব্যক্তি প্তব্কগুলি সব ছি'ড়িয়া ফেলিতে 
চাঁহিল। পগ্মলেশার প্রভাবে প্রভাবান্বিত ব্যক্তি দুপক্ক বল পাড়িবার 
ইচ্ছা করিল। কিন্ত শুরুলেশাব প্রভাবে ঝষ্ঠ ব্যক্তি ভূপতিত ফল 
খাইতে চাছিল। সোবলেণা শুক্লেশ!। ১১৮ 
লেছা [ লেখা, রেখা! ] রেখা, দৃগি। ৩৮, ২১৯। লস ৪৩ 

লোএ [ লোচঃ ] কেশ উৎপাটন| সা" ৫৭1 

লোএ লোনে [ লোকে । শব্নধ্যস্থ অধুক্ত ব্যপ্তরন প্রান্তে প্রারশঃ 

লুগ্ত হয়| লোকেসলোএ )+র-শ্রাতি -লোয়ে | বিকল্পে ক দ্থানে 
গ» লোগাহিবঈ ( জি" ১৪), লোগুত্তমাণং, লোগ-নাহাণং, লোগ- 
ছিয্াণং, লোগ-পঈবাণং লোগ-পড্জোয়গরাণং (দি” ১৬)।] লোক 
শবের ছুই অর্থঃ লোকত্ত ভুবনে জনে । এখানে ভুবন অর্থেই লোক 
শবের ব্যবহার। লোকে - ভ্রগতে, পৃথিবীতে | ভি* ৯। 

লোগ [লোক] লোক । ১৪, ১৬ ১৯,১১৯] লোন্ব--লোঁক। 
১১:985 ৯৭১ ১১১১ ১২১ 

লোণ [ লবণ ] লবণ। সা ২৬ 

লোন [ লোচ ] লোচ, কেশোৎপাটিন। ১১৬। সা ৫৭ 
লোর়ণ [ লোচন ] লোচন! ৩৬ ৪৬১ ৫৯ 

লোরংতির [ লোকাস্তিক] লোকান্তিক। ১১ “বিনানলোক" 

দ্রব্য 
লোহিদ্র [লোহিত ] লোহিত! সা ৪৪ ৪৫| লোহিক্ক্ণ-- 

লোহিতান্ছ। ২৭১ ৪৫ 

ব[ ইন] অনুম্বারেব পর ইব স্থানে ব। ৪৬১ ১১৮ 
বই-_[বাচ.] বাক্য । ১১৮ 
বইত্বএ__[ পবচিতবৈ ] ঘলিবে, বলা বিধের | সা ১৯ ৮ 
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বইব][ বজ ]বজ্র। ৯৮ 
বইসাহ[ বৈশাখ ] বৈশাখ । ১২০ 

উল | বকুল ] বকুল। ৩৭ 
বন্কংত [ অপক্রাস্ত ] অপক্রান্ত । ১, &১ ৩, ১৫১ ২০, ৭৮৮ ৯১ 

বক্্কংতী [ অপক্রান্তি ] অপক্রান্তি। ২ 

বগৃণুহিং [ বাগৃভিঃ ] বাক্যে। সংস্কত “বন্ত' শব্েব অর্থ “সন্ৰর” 

"মনোজ্ঞ ॥ ৫০১ ১১০১ ১১৩ 

বগ্বারিয় [ পপ্রলঙ্বিত” ] সংবদ্ধ, ঘন। ১০০, ১৬৮। সা ৩৯ 
বচ্ছ | বক্ষঃ ]বক্ষ। ১৫, ৪৩, ৬৯ 

বচ্ছ[ বৎস ]বখস। থে ৩১ ১৯, ১৩ 

বজ্জ[বজ্রাবভ্র। ১৪ 
বজ্জিষ [ বঞ্জিত ] বর্জিত। ৩৮ 

বংজণ [ ব্যঞ্জন ] ব্যগুন। ৯ ৫১, ৭৯ 
বইটা বৃত্ত বৃভ। ৩৫১ ৩৬, ৯০০ 
বষ্টংতি [ বর্তন্তে ] থাকে । সা ৩৫ 

বষ্টমাণ [ বর্তমান ] বর্তশান। ১২০১ ১২১ 
বড়_-বট। বটবৃক্ষ। ১৭৪ 

বভিষ--পতিত। ২০৯ 
বড়িংসগ [ অবতংসক ] অবতংস। ৫১, ১৪% ২৯, ৬৬, ৬৭ 

বডড়ামো- বর্ধামঃ। বুদ্ধি পাইতেছি। ৯১, ১০৬ 
বণস্-বন। ৩৮১ ৩৯, ৮৯১ ১১৫ 

বণলয়া | বনলতা! ] বনলতা।। ৪৪) ৬৩ 

বরা বর্ণ]বর্ণ। ৩২, ৩৭৪ ৩৮) ৫৭১ ৯৮) ১০০ 

বন্নও [বর্ণক ] বর্ণ, বর্ণনা । ৪৯। প্রাচীন কালে যখন লোকে 
বাজসভার্দি জনবহুল স্থানে বক্তা কবিত, লিখিয়া পাঠ করিবার 
রীতি ছিল লা, তখন অনেক বিষয়েব দ্ুরচিত বর্ণনা তাহাবা কস 
বাখিত। বাজা, বাজসভা, রাজমহ্ষী, বাজ্যাভিষেক, রাজ্যশাঁসন- 
শৃঙ্খলা, স্বাবংশ গ্রতৃতির বর্ণনাই যে কেবল তাহার কস রাখিত, 

+ 
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তাহা নছে। হুদ, সুর্যান্ত, বাজ্য! যৌবন, বার্বক্যঃ শীত, শ্রীন্ম 

বর্ষা, বাঁলকেব শিক্ষা লাক, নাধিকণ, বিবাহ, পুক্র-কন্তা, অনৃঢা। কন্তা, 
চন্দোদযঃ নদী, সমুদ্রঃ লগব, গ্রাম প্রভৃতি বহু বিষয়েব গ্থবচিত বর্ণনা 
তাহাদেব কণস্থ থাকিত, আবশ্তকমত বথা-সমষে সেইগুলিব আবৃত্তি 
কবিযা যাইত। রাঁজদূতদিগকে এইবপ আকন্মিক বর্ণনা দিষা ব্ৃতা 
কবিতে হইত বলিয়া! দূত বা ভাটদ্দিগের মধ্যে এইকূপ একটি বর্ণনা 
সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীঃ চতুর্দশ শতকেব মৈথিল কৰি 
জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুবের বর্ণরত্বাকব গ্রন্থে আমবা এইবপ একটি বর্ণনার 
বই পাইযাছি। ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা কৰা ধাহাদেব ব্যবসায়, 
তাহাদের পৃঁঘিতেও এইবপ অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। এগুলি 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেব সাহিত্য। কিন্তু তিনহাজার বসব পুর্বে 

জৈনদিগেব মধ্যেও নান! স্থানে এইকপ জুবচিত বর্ণনার ঘন ঘন 
প্রয়োগেৰ প্রচলন ছিল। যখন জৈন আগম গ্রন্থগুলি লিখিত হয় 

নাই, আচার্যগণে কে কণ্ঠেই চলিষা আঁসিতেছিল, তখন তীহাবা 
এই সাধারণ বর্ণনাগুলিব আবৃত্তি কবিতেন।' কিস্তু যখন লেখা আস্ত 

হুইল, তখন অত লেখা কষ্টসাধ্য বলিয়! বর্ণনাগুলি “বন্নও, [ বর্ণক ] 
বলিষ। উল্লেখমাত্র কবিষা ছাভিষা দিতেন। পাঠকালে এগুলির 
আবৃতি কবিয়া লইতে হইত। অনেক স্থলে আদি পদেব পব একটি 
“জাব, লিখিয়া শেষ পদটি তার পবে লেখা হয়। “জাবঃ ভষ্টব্য। 

বত [ব্যাপ্ত ]ব্যাপ্ত। ৫১ ১২, ১৫০, 

বত্তব্ব [ বক্তব্য ] বক্তব্য । সা ১৮ ৫৮ 
বখ বস্ত্র] বস্তা। ১৪১ ৬৩, ৬৬১ ৮৩১ ৯৮১ ১০২১ ১০৫ | সা€ং 

বখএ [ *বস্তবৈ, বন্তম্ ] বাস করিতে, থাকিতে । সা! ৬২ 

বদিভ্এ [ *বদ্দিতব্যো ] বলিতে, বল! চাই। সা ৫২ 
বদ্ধণ [ বর্ধন ] বর্ধন | ১০০ 

বদ্ধমাণ [বর্ধগান] বর্ধমান। ১১৩ [বর্ধগানাঃ ্বন্ধারোপিত 

পুকষাঃ |] মান্থুষেব ঘাড়ে মান্য থাকিলে মানুষ “বর্ধমান' হয়। 

বংদণ-বন্দন | ১০০ 
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বন্নগ [ বর্ণক ] চন্মলাদি বাটনা | ৬১। বন্নয়--বর্ণক। সা ৪৫ 
বয়ণ--বদন । ১৫১ ৩৫১ ৩৬১ ৪৩ 

বয়ব-বজজ। ২৭ 
ববিট্ঠ-_বরিষ্ঠ। ১৫ 

বঙ্পহ--বলভ। ৩৮ 
ববগন--ব্যপগত । ৯৫ 

ববসিয়--ব্যবসিত। ৪০ 
বর বশ 1 ৫১ ১৫১ ৫০১ ১০৩ 

বলভ, ব্সহু- বুষভ ॥:85 ৩৩১ ৩৪১ ৬১১ ১১৪১ ১১৮ 

বন্হারা বল্গ্ধারা। ৯৮ 

বাইয়-_বাদিত্র। ১৪১ ১১৪ 

বাঈ--বাদী। তাকিক। ১৪৩ 

বাএই, বাএংতি- বাদয়তি, বাদয়স্তি, বাঁচযতি, বাচরস্তি ] ব্যাখ্যা 

কবেনঃ পড়ান। থে৯ 

বাগরণ--ব্যাকবণ। ১০ ১৪৭। সা৬৪। বাগরমাণ--ব্যাকুর্বধ্। 

১৩৮ বাগবেই-_ব্যাকরোতি।” ২০৭ বাগবিতা-ব্যাক্কত্য । ১৪০। 
ব্যাখ্যা কর] । 

বাণমংতব--ব্যস্তর। ৯৯ চর 

বামদ্ধণ_-বামর্দন। ৬* 

বায়-বাত। ৩৬ 

বা বাদ । ১৪৩ 

বায়ণা--বাচনা, ব্যাখ্য। | ১৪৮1 থে৪?৫ 

বায়াম--ব্যায়ামঃ পৃবিশ্রম (1 ৬৩ 

বারাভোগ, পারাঁভোগ ১২৮ [ অাবস্যাক্সাং তস্যাঁং পারং পর্যস্তং 
ভবস্য আভোগর়তি পশ্যতি বঃ স পারাভোগঃ সংসারসাগরপারপ্রাপণ- 

প্রবণস্ তম্। অথব! পারং পর্স্তং বাবদ আভোগো বিস্তাবো যস্য স 
পাবাভোগঃ অষ্টপ্রাহ্রিকঃ প্রভাতকালং বাবৎ সম্পূর্ণ ইত্যর্থঃ তথাবিধং 
পৌষধোপবাসং পৌষধযুক্তোপবাসং পোট্ঠবিংহ তি প্রস্থাপিতবস্তঃ 

(0৭ ০, ০23 
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ককতবন্তঃ। কেচিচ, চ বারাভোএ ইতি পঠন্ত স্বাবম্ আভোগ্যতেইব- 
লোক্যতে যেস্তে দ্বারাভোগাঃ প্রদীপাস্ তান্ কৃতবন্তঃ আহাবত্যাগ 
পৌধবাপম্ উপবাসং চাকবুবিতি চু ব্যাচক্ষতে (ইতি বৃষ ব্যাখ্যা) 
এতদর্থাহছপাত্যেব চোত্তবসুত্রমূ।] দ্বার আলোফিত করিবাৰ প্রদীপ, 
সংদাবের পাৰ অবলোকন করিবার উৎসব । দ্রষ্টব্য “পারাতোক। 

বালগ-ব্যাল(ক)। সর্প। ৪৪, ৬৩ 

বানুযা__বালুকা। ৩২ 

বাসা_বর্যা। ৩০১ ১৭১5 ১৭২১ ১৭৪ | বাস বর্য। ৯৮ ২, 
১১৭১ ১২৯, ১৩০১ ১৭২, ১৫১ ২৮ | বাসাবাস-বর্ধাবাস। ১১৯১ ১২২। 

সা ১৬২। লংবৎসরে জৈনদিগের তিনটি খতু £ হোযন্ত, গ্রীগ্ঘ, বর্ষা। 
চারি চাবি মালে এক এক খতু। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফান্ুন 
হেমস্তকাল। চৈভ্র, বৈশাখ, জো, আধা গ্রীম্মকাল। শ্রাবণ, ভাদ্র, 
আশ্বিন, কার্তিক বর্ধাকাল। বর্ধাকাল জৈনদিগেব সাংবৎসরিক 
উৎসবের কাল। অগ্রহায়ণ মাপ বৎসবের প্রথম মাস। 

বাসংতিষ_বাসস্তিক। ৩৭ 

* বাসয়ংতা বাসয়ৎ ] হবাসিত কবিয়া কবিয়া। ৩৭ 
বাসিংস্থ__বধিয়াছিল। ৯৮ 
বাসিণী ['বাসিনী ] বাঁসকারিণী। ৩৬ 

বাসিয় [ বাসিত ] গন্ধিত। ৩৩ 
বাসী [ “বাসা” | প্বাসী-চংদণ-সমাণ-কগ্নে” বিষ্ঠাঁচন্দনে সমান 

জ্ঞান বাহার ] বিষ্টা। ১১৯ 
বাহুণ-_বাহন। ১৪, ৫২, ৮০১ ৯০৪ ৯১১ ১০২১ ১৯৫ 

বি--“অপি' স্থানে “বি” শ্বরেব পবে, বিকলে। “এসে বি” ১৯। 

“জে বিয়, ২১ ২৬। কিন্ত'তং পিষ' ২৮। 

বিইক্কংত [ ব্যতিক্রান্ত ] ২১ ৯১ ১৯, ৯৬, ১০৪১ ১২০। সা ১৮ 
বিউল- বিপুল । ১৫১ 885 ৪৬১ ৫২১ ৮৩১ ১৪৪ 

বিউব্বই [ বিকরোতি ] বিকৃত কবে। ১২৮ 

বিংহণিজ্জ-বৃংহদীয । ৬৭ 
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বিকসিয়-_বিকসিত। ১৫ 

বিকংত- বিক্রান্ত | ৫২১ ৮* 

বিগই [বিক্কৃতি ] বিকৃতি বা অন্ুস্থত। নিবারণের উপায়, উষধ। 

সা ১৭১৪৮ 

বিগষ--বিগত। বিগওদএ [ বিগতোদকঃ ] শুফ-জল, শুষ্ক, আর্রতা- 

বিহীন। বৃষ্টিসিক্ত অন্সসমূহ শুষ্ক না হইলে আহার গ্রহথ নিষিদ্ধ । সা৷ ৪৩ 

বিগিইঠ-ভতিরস্স [ বিকৃষ্ট-ভজিকন্ত ] বহুদিন ব্যবধানে আছার 
গ্রহণ করেন যাহারা তাহাদিগেব জন্ত | সা ২৪-২৫ 

বিগ্গহ-বিগ্রহ। ২৯। সা ৫৯ 
বিগ্গোবিভা--বিগোপ্য। ১১২ 

বিগ্ঘ-বিপ্ন। ৯১৪, 

বিচিত্ব-_বিচিত্র। ৩২১ ৬৯ 

বিচ্ছভ,ডইতা [ বিজ্ছা্ ] ছাড়িয়া ফেলিযা, সম্পূর্ণরূপে আসভিশৃল্ত 
হইয়া । ১১২ 

বিচ্ছিপ্পমাণ [ বিদ্পৃপ্তমান, বিক্ষিপ্যমান ] বিদ্পৃষ্ট বা বিক্ষিপ্ত হইতে 
হইতে । ৯১৫ 

ব্জাণিভ। [ বিজ্ঞায় ] জানিয়া। ৯৩ 

বিডংবিয় [ বিডদ্বিত ] ভীবণীক্কত | তীক্ষু দত্তে যাহার মুখ বিডদ্বিত 
অর্থাৎ ভীষণ। ৩৫ 

বিণধ-_বিনয়। ২৭১ ৫৮১ ৬৯ 

বিপাঁদ--বিনাশ । ৩৯ 

'বিণিচ্ছিয় [ বিনিশ্চিত ] বিনিশ্চিত। ৭৩ 
বিণীন্--বিনীত। ১১৯ 

বিভি-_বুভি। ৭, ৪৯, ৭২ 

বিখর--বিস্তর । থে৫ 

বিখিন্ন-_বি্তীর্ঘ। ৩৫০ ৩৬১ ৫২১ 4০ 

বিদেহজচ্চ [ পবিদেহা! ভীম ভীমসেন ইতি স্তায়াদ বিদেহদিক্লা 
ত্রিশলা তদ্যাং জাতা বিদেহাজ্জা অগা শরীক়ং যস্যাইসৌ বিদেহাঁজার্চ, 



€ ১০০ 0 

অথব| বিদেহো অনঙ্গ ইত্যর্থঃ স যাত্যঃ পীভয়িতব্যো যসা'ইসে। বিদেহ- 
যাত্যঃ।” অতি কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা । 'জচ্চ [জাত্য] মানে 'খীঁটি, 

অবিশিশ্র বন্ধ। বিদেহ্-জাভ্য -বিঘেহের বদ্র। ] বিদেহক্ষাঁত্য। ১** 

বিশ্লবেজ্জা [বিভ্ঞাপয়েৎ] জানাইবে, চাহিবে [ভিঙ্ার্থ ]। 
বিল্লবেদাণে [-বিজ্ঞাপ্য, বিজ্ঞপ্ত হইলে ] লভেজ্ঞা-জানাইলে পাইবে, 
চাহিয়া পাইবে বা লইবে। বিষ্লাঞ্গ [বিজ্ঞাত ] বিজ্ঞাত। সা! ১৮। 
[ভি ১০) ৫২১ ৮০ 

বিশ্লাণ__বিজ্ঞান। সা! ৮, ৫* 

বিপ্রমুক্ষ__বিপ্রনুক্ত | ৯১৮ 
বিধোহক-_বিনোঁধক। বিবোধনকারী। ৩৮ 
বিভত্ত-_বিভক্ত। ৩২১ ৩৪ 

বিভাবেমাঁণে [ বিভাঁবয়ৎ ] ভাঁবিতে ভাবিতে । ১৪৭ 
বিভূই-_বিভূতি 1] ১১৫ 

বিভূসা-_বিভূষা | ১০২১ ১১৫ 
বিভূসি__বিভূবিত। ৪৬, ৬১১ ৯৫ 

বিমণ--বিমল | ৯২ 

বিমাঁণ [বিমান ] কল্পলোক, স্বর্গ | “লোক” দ্রষ্টব্য । ২, ১৪, ২৯ 
৪৪১ ১৭১১ ২০৬ 

বিয়ট্-ব্যাবুদ্ত | ১৬ 

ন্বিমাঁনঢলাক, অধাতলাক, উর্বলোক, হইভ্যাদি 

জৈনদিগের বিশ্ব সংস্থানে একটি মানবদেহে বিভিন্ন অঙ্গের 
কল্পনা অন্তণিহিত আছে। এই কঙ্লিত মানলদেহেব পদযষ্টিতে 

সপ্ত পাতাল, কটিদেশে তির্ষগ্লোক, তদুধ্রে উধ্বলোক | 
উধবলোঁক আবার ভ্রিধা বিভক্ত £ বক্ষঃ্ছলে দেবলোক, শ্রীবাস্ 

গ্রেবেয্নক, দুখে অনুস্তর বিমান এবং তদুধ্রেশিরোদেশে দি্- 
লোক। এই সব বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অধিবানী | ভৈনেরা 

দেবতার পুত্র কবেন ন! এবং এ বিশ্বের সৃটি-স্থিতির নিগ্ামক কোনও 
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দেবতা বা ঈশ্বব মানেন ন1। শ্ব ত্ব কর্মফলে দেবতারাও ম্ব স্ব গতি 

প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । দেবতাদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। সকলেই 

দেব-গতি প্রাপ্ত হয় না। দেবগতি পাইয়াও তাহার! মনুষ্য অপেক্ষা 
হীন, কাবণ মনুষ্যগতি লাঁভ করিয়া মনুষ্রূপে জন্মগ্রহণ না কবিলে 

দেবতাদেব নির্বাণলাভ হয় না। 
[ক] দেবতাদের শ্রেণীবিভ্ভাগ £ নবকবাসী দেবতার! নবকবাসী 

জীবেব দণ্ড দান করে। যাহাদের নাম অম্, তাহাবা পাপী জীবের 

স্নায়ু ছিন্ন করে। যাহাঁদের নাম অন্বরস, তাহারা অস্থি ও মাংস 

বিচ্ছিন্ন কবে। বুনগ্র বাহাদেব নাম তাহাঁবা বর্শাঘ্ার! পাগীর দেহ 

বিদ্ধ কবে। যাহাদের নাম শাম, তাহার! প্রহাব করে। শবল 

যাহাদের নাম তাহারা মাংস ছেঁডে। মহারুদ্রে যাহারা তাহাব! 

কুচি কুচি কবিষা মাংস কাঁটে। যাহাদের নাম কাল, ভাহাবা পাপীর 

মাংস ঝলসাইয়/ দেয়। যাঁহাদেব নাম মহাকাল, তাহারা চিমটা 
দিয়া মাংস ছেঁডে। অসিপাত যাহাদের নাম, তাহারা খডগাঘাত 
করে। 'ধনুঃ-রা তীরন্দাজ, শরাঘাত করে। “বালগু*-রা পাঁপী জীবকে 

বালুকাচ্ছাদ্িত করে। (েতরণী-র! বৈতরণীর ফুটন্ত জলে পাপী জীবকে 
কাপড়-কাচা করিয়া! থে'ত্লায়। “খরস্বর+-রা বিকট চীৎকার করিয়! 
পাপীকে কাটাগাছে বসায়। 'মহাঘোষণ যাহাদের নাম, তাহারা 

পাপী জীবকে অন্ধকৃপ-সদৃশ কারাগারে অবকদ্ধ করিয়া রাখে । ইহারা 
দেবতাদেব মধ্যে অতি নিম্ন শ্রেণীর, চগ্ডাল শ্রেণীর বলা যাক়। 

[খ] পাভালবাদী দশবিধ ভবনপতি £ [পাতালবাসীর! 
পীভনকারী নয় ] 

১। অন্গরকুমার : কৃষ্চকায়, রকান্বর, মুকুটে অর্ধচন্্রাকার যণি। 
২। নাগকুমার £ হু্শুল্রবর্ণ, হবিদ্বর্প পরিচ্ছদ, মুকুটে নাগের 

ফণা। 

৩। ন্ুবর্ণকুমার : হুবর্বর্ণ শক্লা্বর, শকুন-চিফত মুকুট । 
৪। বিভ্যুগুকুমার $ বক্তবর্ণ দেহ, হরিদ্বর্ণ পবিচ্ছদ, বজ্র 

চিহ্নিত মুকুট । 
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৫1 অগ্মিকুমাঁর £ অগ্নিবর্ণ দেহ, হুবিদ্বর্ণ পবিচ্ছদ, অলপান্র : 
চিহ্নিত মুকুট । 

টা দ্বীপকুমার £ রক্তবর্ণ, হবিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ, গিংহ চিহিত 
| 

৭। উদধিকুমার ; শুভরবর্ণ, হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ, অশ্বচিফিত মুকুট। 
৮। দিশীকুমার ; শুল্রব্ণ, শুভ্র পরিচ্ছদ, হস্তি-চিছ্ছিত মুকুট । 
৯। বারুকুমার : হুবিদ্বর্ণ দেহ, অরুণবর্ণ পরিচ্ছদ, কুস্তীর- 

চিহ্ছিত মুকুট । 

১০। সুনিতকুমার ২ শ্দর্ণবর্ণ দেহ, শুর পরিচ্ছদ, শবাব-চিহিত 
মুকুট। 

[গ] পাঁতালবাসী ব্যন্তর : [ বৃক্ষ-ধবজ পিশাচাদি ]ঃ 
১। পিশাচ: কষ্ণবর্ণ, কদন্বধবগ | 
২। ভূত £ ক্ৃষ্ণবর্ণ, “শেওড়া” গাছ ইহাব চিহ্ন 
৩। যক্ষঃ কুৎসিত দেহ, বটবৃক্ষ ইহাঁৰ চিহ্ন 
৪। রাক্ষস ; গুত্রবর্ণ, “থটগ্ব বৃক্ষ ইহার চিহ্ু। 
৫। কিন্নুর £ হুরিদ্বর্ণ, অশোক বৃক্ষ ইহার চিহ্। 
৬। কিম্পুরুষ : শুত্রব্ণ চম্পকবুক্ষ ইহার চিহন। 
৭। মছোরগ £ কৃষ্কবর্ণ) মনসা! গাছ ইহার চিহ্ূ। 
৮। শ্রিন্ষর্বঃ কৃষ্ণবর্ণ, তিম্বববৃক্ষ ইহা চিহ্ছ। 
[ঘ] বাঁণব্যন্তর : আপপন্নী, পাণপন্ী, ইপীবারী, ' ভূতবায়ী, 

কন্দীয়ঃ মহাকন্দীয়, কোহণ্ড এবং পহঙ্গ নামধাবী ব্যন্তর। 

ইহার! দকলেই অধোলোকের অধিবাী। 
উধ্বলোকবাদী দেবগীণের ছুইটি শ্রেণীঃ জ্যোতিবী ও 

বিমানবাসী। 
[ড] জ্যোতিষীরা হুর্য, চন্র, গ্রহ, তারা ও নক্ষত্রের অধিবালী। 

, [5] বিমানবাপী বা করাবাপী £ [বিমানলোকেব তিন ভাগ £ 

[৯] দেবলোক, [২] গ্রেবেযিক, [৩] অন্ভরবিমান। ]£ 

১। দেবলোকে হুধর্মা, ঈশান, সনৎ্কুমার, মাহেন্্, ব্র্গা, 
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লান্তক, মহাশুক্র, সহসার, আপত, প্রাণত, আরণ ও অচ্যুত-এই 

কষটি বিভিন্ন লোকের অধিপতির! বাস করেন। 

২। ্রৈবেয়কে ভঙ্গ, হভগ্র, সুজাত, মানস, প্রিযদর্শন, 
সুদর্শন, অমোঘ, সুপ্রতিভন্র ও যশোধর-_এই কটি লোকের অধিপতিরা 

বাস কবেন। 
৩। অন্ুত্তর বিমানে বিজয়, বৈভয়স্ত, জয়ন্ত অপবাঁজিত ও 

সবার্থসিদ্ব-_-এই পাঁচটি সর্বশ্রেষ্ঠ কল্পলোকে £ইন্ত্র নামক দেবাধিপতিব1 

থাস কবেন। 
ইহ! ছাড়! আরও কতকগুলি দেবতা! আছে, তাহারা দাস দেবতা 

বা শ্রমিক দেবত1॥ 
[ছ] কিন্বিষিক্পগ্রণ নয়ক ও পাতালে অতি হীন কর্ম করিয়া 

থাকে। 
[জ] তির্যক্ জ্বস্ভকগণ * পৃ্থক্ দ্বীপে [ মহাদেশে ] পৃথক্ 

পর্বতে থাকে । ইহার] মধ্য শ্রেণীব শ্রমিক দেবত1। 

[ঝ] লোকান্তিকগণ উচ্চ শ্রেণীর শ্রমিক দেবতা, দেবলোকের 
অধিবাসী । 

ইন্দ্র বা শক্র দেবলোকেব রাজা, কুবেৰ শ্রেষ্ঠী এবং টৈশ্রমণ বিশ্বকর্ম] 
বা ইঞ্জিনিয়াব। 

[ঞ] এইসকল দেবলোকের উধ্বেঁআছে দিক্ধলোক। সেখানে 
কর্ম-বন্ধন-মুক্ত সিদ্ধগণ বাস করেন। 

কল্পিত মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সহিত সামগ্রম্ত রাখিয়া বিভিন্ন 
লোক বা ভূবনের অবস্থান কল্পনা করা হয়। পদবষ্টিতে অপ্ত নরক । 

, ৯। বত্বপ্রভা, ধারালো! পাথর কুচিতে পরিপূর্ণ । 
২। শর্করাপ্রভাঃ চিনি বা মিছবির দানার মতো ছুঁচলো৷ পাথর 

কুচিতে পূর্ণ 

৩। বালুপ্রভা, বানুকায় পবিপূর্ণ। 
৪। পংকপ্রভা, পাকে ভবা। 

€£। ধুজপ্রভাঃ ধোঁয়ায় তবা। 



€ ১০৪) 

৬। তমপ্রভাঃ অন্ধকার। 

৭। তমতমপ্রতভাঃ স্থচিতে্ভ ঘন অন্ধকারে পরিপূর্ণ | 
এইগুলিরও নিম্নে পদতলে আর একটি নরকের অবস্থান ঃ 
৮। নিগ্োঁড় £ হত্য। প্রভৃতি অতি জঘন্ত পাপ করিলে এই 

নবকে স্থান হয়। কোটি কোটি লোহার পেবেক গোঁডাইয়! লাল 
কবিয়া এখানকার পাপী জীবদিগকে গীডন কর! হয়। 

কল্পিত মানবদেহের কটিদেশে তির্ষগূলোক বা পাতাল। এখানে 
আভাহিটা দ্বীপ বা মহাদেশ। প্রত্যেক দ্বীপে মহাবিদেহ নামে 
এক-একটি গুপ্ত স্থান আছে, সেখানকাব অধিবাসীর1 মোক্ষলাতের 
অধিকারী। * 

কটিদেশেব উধ্রে উধ্বলোক। বঙ্গঃস্থলে দেবলোক, শ্রীবায় 
গ্রেবেগ্নিকা, মুখমণ্ডলে অনুভববিমান। সর্বোপবি শিরোদেশে সিদ্ধলোক। 

হিম্বু পুরাণেব ভ্রিলোক ব। চতুর্্শ ভূবনের সঙ্গে এ বর্ণনার কোনও 
মিল ব! সাদৃশ্ত নাই। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল লইয়া হিন্দু পুরাণের 
ব্রিভুবন বা! ভ্রিলোকী। সাতটি লোক উধ্বে” [ ভূর্লোক, ভূবর্নোক, 
স্বর্লোক, মহর্লোকঃ জনোলোকঃ তপোলোক ও সত্যলোক ব! 

ব্রহ্মলোক। ] ও সাতটি লোক নিয়ে অতলঃ বিতল, হুল, রসাতল, 
তলা'তল, মহাতল ও পাতাল ]। কিন্ত ইহলোক বলিতে যে মর্ত্যলোক 
বুঝায়, তাহা কি অতিবিজ্ঞ ? 

বিয়ভগিহংপি [ বিগডগৃহে- জল-রক্ষণ-গৃছে ] জলেৰ ঘরে। 

বিগড-_যাহা গড়াইয়া পডে, জল। সা! ৩২১ ৩৬ বিয়ড়--জল | সা ২৫। 
বিয্ঙগ--জল। সা ৩৬ [ টীকাঁকারেব অর্থঃ “*বিকটগৃহে আস্থান- 

মণ্ডপিকায়াং যত্র গ্রামা-পর্যছুপবিশতি 1”. আস্থানমগুপিকা যেখানে 

গ্রামের লোকেরা বলে। ] ? 
বিয়রেজ্জ! [ বিতরেয়ুঃ ] দান কর! উচিত। লা! ৪৬, ৪৮ 

বিয়ারভূমি [ বিচার-ভূমি ] বিচরণ স্থান/। সা! ৪৭১ ৫২ 
বিয়্াবক-ব্যাবৃত্ত। ১২* 
বিরইয়--বিবচিত। ৩২ 



(১০৫) 

'বিরইয়্-্-বিরাভিত। ৩৬, ৬১ 
বিরাইয়--বিরাজিত। ৩৬ ৯ 

বিরাষংত--বিরাঁজমান। ১৫১ ৩৬ 

বিলংবির--বিলঘিত। ৮৮ 

বিলসংত-_বিলসৎ। ৩১ 

বিলাইজ্জই-_উৎপন্ন হুইয়াছে। [বরন্ধার প্রথম বংশকে “বিরাজ; বল! 
হয়। মনু ১৩২। তন্যাদ্ বিরাডজাক়ত। খখেদ ১০৯০৫ | এখানে 

বিবাজ, পুরুব হইতে উৎ্পপন্ন। মহাবীর হ্বামীর বংশাবলীকেও বিরাজ” 
বল! হুইষাছে। বৈকল্পিক পাঠ £ পলোইজ্জই। [ প্রকহাতে ] উৎপন্ন 
হুইয়াছে। এখানে 'প্রবোহ” মানে বংশ । “হা রাধেয়কুল-প্রয়োহ!” বেণী- 
সংহার ৪। য়াকোবি “পলোজ্জই” পদের সংস্কত 'প্রলোক্যতে (প্রোচ্যতে) 
করিয়াছেন। ] থে৫ 

বিলিহিজ্ঞংত--বিলিখ্যমান। ১৪ 

বিলেবণ__বিলেপন। ৬৯১ 
বিব-ইব। অন্ুস্বারের পর। ৬৯, ১৩৮ 

বিবণীয়-_ব্যপনীত। ৯৫ 

বিবদ্ধণ-_বিবর্ধন। বিবর্ধনকর। ৫১১ ৭৯ 

বিবাগ--বিপাক। ১৪৭ 
বিবিভ্---বিধিক্ত। ৯৫ 
বিবিহ--বিবিধ। ৬৪ 

বিব্বোয়ণ [ বিববোক, বিষ বোক, বিব্বৌক শব্দেব নানা অর্থ, 
স্নেহ ও অহংকাবের অপূর্ব মিশ্রণে এই শব্ঘটিব ভাব। ইহাতে ক্লেহেব 
অত্যাচাব থাকা দব্ধেও সমগ্র ভাঁবটি 'আহ্লাদকর ও আননাদায়ক 
তাহাতে সন্দেহ নাই। "্সংশষ্য ক্ষণমিতি নিশ্চিকাষ কশ্চিদ বিব্বোকে 
বক-সহ-বািনাং পরোক্ষৈ:*--৮৯| শিশুপালবধ। মন্রিপাথ “বিব্বোকৈ£, 
পদেব অর্থ “বিলাসৈ:* করিয়াছেন। সুতরাং «বিব্বোষণ” [ বিব্বোকায়ন] 
শবেৰ অর্থ “বিলাসোদ্দীপক* হইতে পারে। কিন্তু টাকাকার নানারপ 
কষ্টকল্পিত বিকল্পের মধ্যে ঘুরিয়াছেন। মূলে আছে £ তংসি তারিসংলি 

০. ৪.93--34 
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সষণিজ্জংসি সালিঙ্গন-বটএ উভও বিব্বোয়ণে উভও উন্নএ মদ্বোণং 
গভীরে। টাকাকার : সালিনেত্যাদি। সহালিমনবর্ত্যা শরীর-প্রমাণ- 
গঞ্জোপাধানেন যৎতৎ সালিঙ্গনবান্তিকং তন্সিন্। উভয়তঃ উভৌ শিরোস্ত- 
পাদাস্তাব্ আশ্রিত্য। বিব্বোষণেতি। উপাঁধানে গণ্ডকে যত্র তত্তথা। 
কচিৎ পরত্রগবিব্বোষণি তি দৃগ্ঠতে তত্র চ জুপবিকঠিত-গণ্ডোপাঁধানে 
ইতার্থ: | আলিঙ্গনবর্তিক1-শরীরপ্রমাণ দীর্ঘ গোলাকাব পাশবালিশ 
অর্থাৎ গণ্ডোপাঁধান। উ ভয়তঃ বিব্বোকায়নে - ছুই পার্থেই বিলাসোদ্দীপক। 
উভয়তঃ উন্নতে মধ্যেন গভীরে -ছুই দ্রিকে উচু ও মাঝে নীচু। এইক্পপ 
শরনীয়ে শুইয়া ত্রিশল। স্বপ্ন পাতি সানি ৩২ 

বিসদ--বিশদ | ৬৫, ৩৬ 

বিসগ্ংতঃ বিসপ্লমাঁণ [ বিসর্পমাণ ] বিশারণীল। ৫) ১৫) ৩৪১ ৫০ 

বিসাএমাঁণে [বি-শ্বাদয়ন] ভাগ কবিয়া খাইতে খাইতে। 
আসাঁএমাণে বিসাএমাণে পরিভাএমাণে--নিজেরা! খাইফা ভাগাভাগি 
করিয়া! খাইযা এবং ক্বাদ বিচার করিয়া। ১০৪ 

বিসাণ" বিষাণ ] শু্গ। ১১৮ 

বিসাঁবয-_বিশাবদ। ১১ 
বিপাল- বিশাল । ৩৫, ৩৬১ ৩৮ ৩৯ ১৫৭ 

বিসিট্ঠ--বিশিষ্ট। ৬১, ৬৩ 
বিসাহা বিশাখা । ১৪৯, ১৫৭1 পংচ বিসাহে--১৪৯ 

বিস্ুদ্ধ--বিশুদ্ধ | ১৮, ৯৬ 

বিসেস-বিশেষ। ৭১ ৪৯১ ৫৭১ ৭২। লা ২৬ 

বিহাণ-_বিধান। ১৫১ 

' বিহি--বিধি। ৬১ 

বিহ্ব্ভূমি--বিহারভূমি। বিহার বা শাস্তাম্থশীলনের স্থান। 

ভূমি-আধার, স্থান। সা ৪৭ ৫২ 
বীভীবগ্নমাণ [ ব্যতিব্রজন্ ] অতিগ্রারকৃত শক্তিতে ভ্রমণ করিতে 

করিতে। ২৮ 

, *বীরিয়-রবীর্য। ১০৮৫ ৯২০ 
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বীসই--বিংশতি। সা ১৮ 
ং--বিংশতি। ২১ ১৫০ 

বীসথ- বিশ্বস্ত | ৫ঃ ৪৮ 

বীহিয়-_বীঘি (ক) ১০০ 
বুচ্চই [ উচ্যতে ] কথিত হুয়। থে১। সা১,২ 

বুটঠিকায়ংসি | বৃষ্টিকায়ে ] বৃষ্টির আশ্রষে যে জীবন আছে তাহ! 
বুষ্টিকাফ। আচার"ঙ্গ ১১৩ দ্রষ্টব্য। সা ২৮, ২৯১ ৩৯, ৩২ ৩৬ 

বুদ্ত--উক্ত| ২৭, ৬৪, সা ৯৩--১৫, ১৮ 

ব্উব্রিষা পড়িলেহা-[*বেউব্বিয়! পভিলেহা৷ কচিৎ বেউট্টিষা পডিলেহ! 
পি দৃশ্ততে। উভয়ন্রাপি পুনঃ পুনবিতর্থঃ।”] পুনঃ পুনঃ পর্যবেক্ষণ । সা! ৬০ 

বেউব্বি [ বৈক্ৃত্য-লব্ধবিদ্যাবিৎ ] বৈক্কৃতাবিষ্ভায় পাবদর্শী। ১৪১ 

বেউব্বিষ [ বৈরৃত্য ] প্রক্কৃতিবিকদ্ধ বা অতিপ্রা্কত ইন্দ্রজালবিদ্যা । 
২৭১ ২৮ 

বেডসস্্বেতস। ১৭৪ 

বেষ-বেদ। ১০ 
বেমাণিয়-[ বৈমানিক ] বিমানলোকের। ১৪১ ৯৯ 

বেয়ণিজ্জ__বেদরীষ। ১৪৭ 

বেষাবচ্চেণং  বৈয়াবৃত্তেন ] ব্যতিবেকে। ব্যতীত। সা ২ 

বেব-_বইর, বন্ববিশেষ। ৪৫ 

বেকলিয় [ বৈদূর্য ] বৈদূর্য। নীলকান্ত মশি। কৃষ্ণগীতাত কষ্ণমণি। 
২৫১ ২৭ 

বেবমাণ-বেপমান। ৯৪ 

বেশ- বেষ বেশ। ৬৬ 

বেসমণ- বৈশ্রবণ। ৮৯ 

বেসাসিক্স[ বৈশ্বীসিক ] বিশ্বীসযোগ্য, বিশ্বাসী। সা! ১৯ 
বোচ্ছিন্ব_ব্যবচ্ছিন্ন। ৯৫১ ১২৭1 থে২ 
বোসট্ঠকাএ [ ব্ুৎস্থষ্টকাষঃ ] সর্ববিধ কষ্ট সহ করিবার জন্ টা 

করা দেহ ধাহার। ১১৭ 



(১৮) 
ব্ব-্ইব, স্বরের পর, বিকলে। 
সইয়_শতিক | ১০৩ 
সউণ- শকুন। ৪২, ৯১ ২৯১ 
সংলবমাণ [. দংলপৎ্] পরস্পর আলাপ কবিতে করিতে । ৫*। 

৪৭, ৪৮। সংলাবিংতি [ সংলাপয়স্তি ] আলাঁপ কবেন। ৭২ 

সংলিহিয় [ সংলিহ, নির্লে গীক্ৃত্য ] ( পবিগ্রহপান্রের) দাগ 
উঠাইয়া। লা ২৯, ৩৬ 

ংলেহণ [ সংলেখন! ] প্রায়োপবেশন, আহার ত্যাগপূর্বক মৃত্যু 
ববণব্রত। সা ৫১। 

সংলোয় [ সংলোক, দৃষ্টিপথ ] দৃপ্টিপথ, দৃষ্টিগোচর । সা ৩৮? ৩৯ 
সংবচ্ছর--সংবৎসর | ১১৪১ ১১৮১ ১২০) ১৪৮ 

সংবচ্ছবিষ--সাংবৎসবিক। সা ৫৭ 

সংবাহণ1-_-দংবাহুন1। অর্গমার্জনা, গা-টেপা। ৬* 
সংবুড়__-সংবৃত। ৬১, ৩২ 
সংসত্ত- শ্বাপদবিশেষ। ৪৪ 

সংসেইম-[ সংঙ্ষেদিম, সংসেকিম ] যোষা, ভিজ! ব| ভাপা। লা ২৫ 

সংহিয়-_সংহিত। ৩৬ 
স্ক--শক্র | ১৪5 ১৬১ ২৭, ২৯১ ৮৯ 

সক্কার--সৎ্কার। ৯০১ ৯১, ১৩০১ ১৩৯ 

সংকংত--সংক্রাস্ত। ১২৯ ১৩৭ 

লংকগ- -সংকল্প। ১৬১ ৯০১ ৯২, ৯৩ 
অংকাঁস_সংকাশ। ১৩৮১ ১৬৫ 

লংখ- শঙ্খ । ৪০১ ৯০, ৯১১ ১০২১ ১১২) ১১৫১ ১১৮ 

সংখউল-_শঙ্খকুল। 

সংখড়িং : সংস্কৃতি ] রন্ধন-কবা খান্ককে সংস্কতি [ সংখভি ] বলে। 

সংস্কৃত ভাধায় সংস্বর্তা মানে পাচক। বাঙাল! 'সকড়ি' শব এই শব 

হইতে উদ্ভূত। স্পর্শদোষ হইলে এই খাদ্ধ পরিত্যাজ্য। সা ২৭। 

আচারাংগ ২১২৪ সুত্র রষ্টব্য। দেখালে টাকাকাঁর লিখিয়াছেন £ 

2 
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সংখগ্যংতে বিরাধ্যস্তে প্রাণিনে! যত্র সা সংখডী। কিন্ত সাধারপতঃ 
"দন-পাঁক' অর্থেই সংখডি শব্ধ ব্যবহৃত হয। তবে জৈন বিধি 

অনুসারে অগ্রিযোগে বন্ধন করিবাব সময় বহু জীবহত্যা হয়। 
সংখা--সংখ্যা। সা ২৬। সংখাধ--সংখ্যান। ১০। সংখেজ্জ-_ 

সংখ্যেষ। ২৭ 

সংখিয়--শাঙিক, শঙখবাদক। ১১৩ 

সংঘাভগ, সিংঘাডগ [শুঙ্গাটক ] চৌমাথা, চাবি রাস্ভাব মোড! 
৮৪$ ১০৩ 

সচ্চস্্সত্য । ১৯৩১ ৮৩১ ১২০ 

সজবায় [ স্বাধ্যায় ] ধর্মশান্ত্র পাঠ বা শ্রবণ । সা ৫৯, ৫২ 

সংজম--সংষম। ১২০১ ১৩৩। সা! ৫৩, ৫৪ 
সংজুত্ত-__সংযুক্ত। থে ১৩ 

সংজোয়-_-লংযোগ । ১১৮ 
সট্ঠি-য্টি। ১০ 

সঙংগবী-_যডঙ্গবিৎ। যডংগে বিবান। ১০ | 
সড.টী [:শ্রদ্ধাবান্] শ্রদ্ধাবান্। সা! ১৯ 
সংঠিয়--সংস্থিত। ৩৬ 
সংড-বণ্ড। ৫৯ ৮৯ ১১৫ বণসংড--বনষণ্ড । ঝাঁড- 

বঝৌঁপ। ৮৯ 

সণহাশ্রক্ষ] হুম্। “পণহ-প্ট-ভভি-সহ-চিত্-তাণং*--হুক্ষ পষ্ট 
বস্ত্র ফুলকারি কৰা শত শত চিত্রের পারি বসানো [ ববনিকা]। ৬৩ 
“আবঘ্ধ-যুক্তাফল-ভক্তি-চিত্রে” কুমার স*| ৭1১০। 

সতন্কতু--শতক্রতু। শত যজ্ঞেব কর্তা ইন্দ্র! ১৪ 
সত--সত্ঘ। থে ১৩ 

সতত সন্ত। ৭৬১ ১৪০১১৪১। সা. ৪৩। সভ্ট্ঠ--সপ্তাষ্ট। ১৫। 

লা! ৬৩। সভম--সপ্তম। ১৭১১ ২০৬।| সত্তরি__সপ্ততি। 
সভ-শন্র। ১১৪ 

সখ--শান্ত্। ৬৪১ ৭৩১ ৭৪$ ৮৫ 

১৬৮ 
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শখবাহ--সার্ঘবাহছ। ৬৯ 

মদ--শবধ। ৪৪, ৩১১ ১০২৪ ১১৪১ ৯১৫ 

সদ্দাবেই-_শব্বাপয়তি। ভাঁকে। ২৯, ৫৬ &৩ 
সন্ধিং_সার্ধমূ! সহিত। ১৩, ৬১, ৭২১ ১০৪ 

সংত--শাস্ত। ১১৮ 
সংত- শ্রান্ত। ৬০ 
অংত--সৎ্! ৯০১ ৯১, ১১২ 

সংতকততরংসি ] "আস্তবঃ সৌন্রকল্পঃ উত্তব ওিকস্ তাভ্যাং গ্রাবৃতস্য 
অন্পবৃষ্টো গন্তং কল্পতে | চুণিকারম্তাহ্ : অস্তবং বরহবণং পড়িগ্গছো বা 
উত্তরং পাউরণকপৃপে! তেহিং সহ ভি।” ] অন্তরীক ও উত্তরীয় উভযবিধ 

প্রাবরণে প্রাবৃত হইযা! বাহিব হইলে [ভিক্ষার্থে পবিভ্রমণ নিষিদ্ধ 
নহে ]। স+ অংভর+উত্তর+ংসি-সংতকত্তববংসি। সা! ৩১ 

সংতি- শাস্তি। ৮৯ 

সংতিয় [ সৎক', প্রদত্ত ] প্রদত্ত, উৎপন্ন । ১০৮ 
সংঘবিজ্ঞ [ সংস্তবেৎ ] লংস্াব করে। উদর পুতি করে। দা২১ 
নংদণ-স্য্দন, প্রবাহ । সা ১১ 
সংদিট্ঠ-_সন্দিষ্ট। ৩০ 

সন্গিকৃখিত্ত--সংশিক্ষিপ্ত, পতিত। ৮৯ 

সংনিণায়--সংনিনাদ। ১১৫ 

নংনিষ্ট--সংনিবৃভ, নিবিদ্ধ। লা ২৭ 
সংনিয়ট্টচারিস্স [ সংনিবৃত্চাবিণঃ ] স্পর্শদোষ সংক্রমণ ভয়ে 

ধাহার! একান্তে রম্ধন-ভোজন করেন ভীাহাব! সংনিবৃদ্ভচারী, সংষত1চাবী 

বা বিবতাচারী। সা ২৭ 

সংঘিবায়-সন্নিপ1ত, মিলন | ৯৭ 

সংনিষাঈ--সন্গিপাতী। সব্বক্খর সংনিবাঈণং-_সর্বাক্ষর সন্নিপাতে 
বাহার! সমর্থ, তাহাদেব। ১৩৮ 

সপডিছুবারে [য়াকোবি সংক্কত করিয়াছেন--স-গ্রতিদ্বারে। এবং 

ইংরেজি করিয়াছেন "3০০2 0 ০3৫, ] যে দিকে (আন্ত গৃহের ) 



(১১১) 

দবজ। খোলা আছে 3; অর্থাৎ অন্ত গৃহের অধিবাসীর! তাহাদের মুক্ত 

দ্বাব দিষা যে স্থাল দেখিতে পায়। সা ৩৮-৩৯ 

সপরমাণ__সর্পসাণ, উল্লসিত । ৪২ 

সপ্সি- সপিঃ। সা ১৭ 
সবভিংতব-বাহিবিয়ং_-সাভ্যন্তর-বাহ। ১০০ 

সমইচ্ছমাণে-_[ সমতীচ্ছমানে ] অতিক্রম করিতে করিতে । ১১৫ 

সমগ- সমক, বাদ্ভবিশেষ। ১০২ 

সমণে [শ্রমণঃ ] অনাগাবী সন্ন্যাসী, সংসাবেব মাষা কাটাইয়! 
জগতে ধর্মপ্রতিষ্ঠা করিবাব জন্ত যিনি আত্মজীবন উৎসর্গ কবেন। 

মহাবীর শ্বামী। ১১২৩ 
সমণী [ শ্রমণী ] শ্রমণী। সা ৬৪ 

সমণুগন্মমাণ--সমন্থ্গম্যমান। ১১৩ 
সমণোবাসগাণং [ শ্রমণোপাসকানাম্] শ্রমণ ও উপাসকদিগের। 

১৩৬ 

সমত্ব_সমস্ত। থে২ 

সমত্ত--সমাপ্ত। ১১০ 

সমংতা--সমস্তাৎ। চাঁবিদিকে। সা ৯ ১৩ 

সমপ্পভ--সমপ্রভা। ৩৬১ ৪৪ 

»॥ সমাগক্--লমাগত। ৩৩ 

সমাণ [সৎ] হইলে। ২৭, ৬০১ ৬৫ ৬৬, ৬৮, ১০৫ | সমাণী-_ 

[ অস্+শানচ.+জ্িযাম ঈপ...সমানী ] হইলে। ৫১৯৯ 
সমাণ -সমান। ৩৪১ ১১৯, সা ৪৫ 

সমাহড়িজ্জা [ সমাহরেৎ, সমাহৃতং কুর্যাৎ ] সমাহুত করা উচিত, 

জডো কবা উচিত। সা! ২৯ 

সমিয়--সমিত। সম্যক্ প্রবৃত্ত । সা ৫৩, ৫৪1 সংবত। ১১৮ 

সমুগ্ঘাষ _সমুদ্ঘাত। ২৭ 

সমুজ্জল- সমুজ্জল। ৪৪ 
লমুজ্দায়--লমৃদ্যাত। ১২৪ 
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লমুদা-লমুদ্র। ২৮ ৩৮ 

সমুরজ্জিজ্জা[ সমুতপদ্েত ] উৎপন্ন হয, জী সা ৫৯ 
সমুপ্পপ্ন-_সমুৎপন্ন | ৯১ ২+ ৯৩) ১২০১ ১৩হ. 

সমুল্পসংত- সমুল্লসৎ। ৩৮ 1 
সমুস্সসিষ-সমুচ্ছীসিত। ৫,৮ ৃ্ 

সমোহণই--সংমোহ্যতি। সংমোহিত করে। ২৭১ ২৮ 
সংগউত্ত--সংগ্রধুক্ত। সা! ৬১ 

সংপণদ্ধিয়-_সংপ্রনা্দিত। ৰ 

সংপর্ত--সংপ্রাপ্ত | ১৬১ ১০৪, 

নংপত্তি- সংপ্রাপ্তি। ১০৭ 

সংপধুমিয়_মংগ্রধূমিত | সাঁ২ র 

সংপমজ্জিষ [ সংগ্রমার্জ্য ] মার্জনা করিয়া! সা ২৯, ৩৬ 
সংপধা_সম্পদ্। ১৩৪-১৪৫ , 

সংপবিবুড--সংপবিবৃত। ৬৯ 

সংপলিয়ংক- | সম্পর্যস্কঃ সংগতপর্যন্কঃ পল্মাসনং তত্র নিষল্ন উপবিষ্ট 

পর্যক্ক*  বীবাঁসন বা পন্মাসন। “একং পাদমখৈকস্মিন্ বিস্তস্যোরো 

সংস্থিতম্। ইতরন্মিং্তথৈবোকং বীবাঁসনমুদ্রাহতম্॥” এক উফ. 
এক পা! বাখিয়া অন্ত উকব উপবে অন্ত পা বিস্তস্ত করিযা উপবেশনকে 
বীবাসন, পদ্মাসন বা পর্যকাঁসন বলে। কুমার সম্ভবে (৩, ৪৫১ ৫৯) 
আছে £ 78 " বীরাসন, পদ্মাসন বা পর্যন্ক- 
সন। নট ২৭ 17 ্ ঃ 

সংপুচ্ছণা--সংপ্রশ্ন | পুনঃ গত গ্রশন । সা ৫৯) 

সংপুর্ন- সংপূর্ণ। : ৪৪+৯৫, সা ৫ | 

সংপেহেই_সংগ্রেক্ষতে। সংপ্রেক্ষণ করিল।, ২১ 

সংবাহ-_কৃষিলন্ধ ধান্তাদি ক্ষেব্র,হইতে শকটার্দির সাহায্যে বহিযা 

লইম্বা যেখানে রক্ষা! কৰা হয় তাহাকে “সংবাহ' (.সঞ্চযস্থান) বলে। ৮৯ 

সংবুক্কাব্ট [ শন্কাবর্ত, ভ্রমরগৃহ ] শব্কারত নামক নুহম বা 

শুক্র জীব। সা! ৪৫ ৃ 
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সংঘূয-সংবৃত। ৩২, ৬৯ 
সংতংত-__সংত্রান্ত, চঞ্চল। ৮৮ 
সংতম-_সংভরম। সসংভমং-সসম্রম। ৯৫ 
সন্মং__সম্যক। ১৩, ৮৩) ৮৭ সা ৬৩ 
সংমজ্জিয়__সংমাজিত। ৫৭১ ১০০ 
সংমট্ঠ সংহুষ্ট। ১০০ 
সংমত-_সম্যক্তব। থে ১৩ 
সংময-_সম্মত। সা ১৯ 
সংযাণেতি-_সংমানয়তি। সন্মান করেন। ৮৩ "ইত্তা1৮৩। ইংতি 

১০৫। ইয়। ৬৮ 

সম্মুই-সংপুচ্ছণা-বহুলেণ [সংমুদিত-সংপৃচ্ছা-ৰহুলেন] আনন্দ সহকারে 
পরম্পরের সহিত বেশি বেশি আলাপ কবিবে। কুশল প্রশ্ন, সম্ভাষণ, 
প্রিষ্নবাক্য প্রয়োগ ইত্যাঁদি অধিক পবিমাণে কবিবে। সা ৫৯ 

সংমেয়সেল- সন্মেত শৈল। পরেশনাথ পাহাড। ১৬৮ 
সম--শত | ১৪১ ৬১৪ ৬৩) ১০৩১ ১৩৬-৪৫ 

সধ-_ম্বকঃ নিজ। ৬৬২ ৮৮ 

সযই-__শেতে। শোষ। ৯৫ 
সয়ংন্বয়ম্। নিজে। ১৬১ ২০৭ 

সয়ণ__শয়ন। ৩২১ ৪৬; ৯৪ 

লয়ণ- স্বজন । ১০৪১ ১০৫ 

সষণিজ্জ-_শষনীর, শব্যা | ৩১ ৫১ ৬ 
সষষ--সতত। ৩৯ 

সযল-_ সকল । ৪৪১ ১১১ 

শয়ব্ত-_শতপত্র। 

সব-শব। ৩৮ 

সব--লরঃ। সরোবর । ৪, ৩২১৪২ 

সরণ-শবণ। ১৬ 

সবভ-_শবভ। অষ্ট-পদশবিশিষ্ট জীববিশেব। ৭্অষ্টপাদঃ শব্ভঃ 
পিংহঘাতী।” মহাভারত। ৪৪ 

0. .93-75 
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সরয়-.শরৎ। ৪৩১ ১৯৮ 

সরিস--সদৃশ । ৩৪) ৩৬ 
লন্ঈ-শল্য। ১১৮ 

সব্বও-সর্বতঃ। সর্বদিকে । ৩৪, ৪১১ সা ৯-১৩ 

সব্ট্ঠপিদ্ধ--একটি মুহূর্তে নাম। ১২৪| একটি বিমানের 
মাম। ২৩৬ 

অব্বত্ত-সর্যধতু। ৯৫ 
পব্রর,-সর্বজ্ঞ। ১৬১ ১২১ 

সব্ব-পাঁপ-প্পণাসণে! [ সর্বপাপপ্রণাশনঃ | সংস্কত সমস্ত পদটির 
প্রাকৃত কপাস্তর।] লর্বপাঁপনাশকাবী। ১ 

সব্বসাহণং [ শর্ব-সাধূনাম্ € পর্ধেত্যঃ সাধুভ্যঃ | সব্ব € সর্ব। 
সাহু « সাধু।] ধর্মাত্ম! সন্ন্যাসী সঙ্জনকে সাধু বলে। জৈন তিক্ষু- 

দিগকে সাধারণভাবে লাধু বলা হয়। সর্ব সাধুগণকে নমস্কীৰ। ১ 

সব্বেসিং [ সর্বেষাম্। এঁসং' আর্য বিভক্তি, এ গ্রন্থে বছ-ব্যবত। ] 
লকল ( মন্নলকর অনুষ্ঠানের ) মধ্যে। ১ 

সসংক-_শশাঙ্ক। ৩৩১ ৩৫ 

সসি-শশিন্। ৪, ৯ ৩২ 

সসিণিদ্ধ-_সংলিষ্, অথব! সম্ি্ঘ। সা! ৪২ 
সস্সিরীয় সম্্রীক। ৩; ৬, ৯ 

সহই--সছতে। সহ কবেন। ১৯৭ 
সহ্স্স--সহল। ১৪১ ৩৯১ ৪৪, ১৯১৫ 

সহস্সক্খ-_সহশ্রাক্ষ। ১৪ 
সহস্সপত্ত--সহশ্রপত্র। ৪২ 
সহস্সরস্সি-_-লহঅরশ্থি। ৫৯ 
সাই-স্বীতি। ৯১ ১২৪, ৯৪৭ 

সাইচ্ছিয়।] থাদনীয়াঃ, সাইজ্জি ধাতুবাশ্বাদনে বর্ততে। তত উপ- 

ভুজ্যমানে। ষ উপাশ্রয়ঃ ল কয়মাণে কডে ভি ভ্ায়াৎ লাইজ্ভিউ ভি 

তথ্যতে। তৎ্সংবংবিনী প্রমার্জনা সাহ্জ্জির। | যন্সিনূপাশয়ে স্থিতান্ 
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গ্রাতঃ প্রমার্জযস্তি, ভিক্ষা-গতেষু সাধুষুং পুনর্মধ্যাহে, পুনঃগ্রতিলেখনা- 

কালে তৃতীয় প্রহ্রান্তেঃ ইতি বারচতুষ্টয়ং প্রমার্জয়স্তি বর্যান্, খতুমধ্যে 
তিঃ। অযং চ বিধির্ অসংসক্তে, সংসক্তে তু পুনঃ পুনঃ প্রমার্য়স্তি, 

শেষোপাশ্রয়ঘস্ংতু প্রতিদিনং প্রতিলিখ্তি প্রত্যবেক্ষস্তে : ম! কোহপি 

তত্র স্থাস্যতি, মমত্বং বা কবিষ্যতি ইতি। তৃতীয় দিবসে পাদপ্রোঞ্চল- 

কেন প্রমার্জয়স্তি। অত উক্তম্ ঃ বেউব্বিষা৷ পড়িলেহ ভি কচিৎ 

সাইজ্জিয়া পডিলেহ ত্তি দৃশ্ততে, তত্রাপি গ্রতিলেখন! প্রমার্জনয়োর্ 

প্ক্যবিবক্ষয়া স এবার্ঘঃ।] যে উপাশ্রয়ে নিজে বাস করা হয় সেইটি 
সাইজ্িয় বা স্বকীয় । সেটি ঘন ঘন (বর্ষাকালে চারিবার ও অন্তকালে 

তিনবাঁব ) পরিফাব কর] বিধেয়। সাঃ ৬০। 

সাইম- স্বাদিমা। সুত্যাগ্য বস্ত। ১০৪ 
সাগবোবম--সাগবোপম। কাঁলপবিমাণ। ২, ১৫০, ১৭১ ১৯১০ 

২০৩; ২০৬ 

সাডিয_-শীটিকা। ১৫ £এগসাডিয়+_একশাটিকঃ। এক 
খৃ'্ট। 

সাভাইয়_-স্বাভাবিক। ৮ 
সামন_ শ্রামণ্য । ১৪৭, ২২৭, সা ৫৯ 

সামব্ষ- সাঁমবেদ। ১৬ 

সামাণিয়-_সামানিক। সমান মর্যাদা ও সমান আমুঃসম্পন্ন বিমান- 

বাসী। ১৪ 

সামি স্বামিন্। ম্বামী। ৪৯১ ৫৮ 

সামিভ--শ্বামিত্ব। ১৪ 

সায়ণ_ স্বদন। সা ২৬ 
সায়ব--পসাগব। ৪৩ 

সাবয়--শারদ। ১১৮ 

সারম্_সারগ। সার অর্থাৎ তথ বিষয়ে জ্ঞানী । ১০ 
- সারহি--সারখি। ১৬ 

সালা”-শালা। গৃহ । (09811)1 ৬০; ৬২2১২ 
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বালিংগণবিগা-_সালিঙ্ন্নূর্ভিক] | শরীর-এরনাণ দীর্ঘ উপাধান। 
পশিবালিদ। খ২ 

সালিনর-_নাদৃশক। ৩২ 
নাবইজ্র_স্াপতেছ। সার নঙ্প। ৯০১ ৯৯ 555 ১5১২ 

নালণ- শ্রাবণ। ১৮৮১ ১৪২ 

সাব শাবক । না! ৪৪ 

বাবিগা-শ্রাবিকা | লা 5৪ 

নাবগ- বন্যক | লক্ুবিশেল | ৪৫ 

নহিই- বাঁধসতি -কথরতি | ২০৭ 

সাহগ-বাধক 1 দে ১৩ 

সাহদিএ | বংহতঃঃ বংদতঃ| সং কা লংব্দ ৯» সাহহ। সাহির 
ধা এই গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ ব্যব্হৃত হ্ইগছে। অর্থ "্ানাস্থর করা? 
প্রবৃ্ট করা, লিইা গরিগ আুক্কাইগ” বা বামলাইরা রাখা লাহট্ট 
“এ সংহ্ত্ণ। বাহক্রঈ, লাহরিয়ে, াহতাছি, সাহ্রিজিদূবাদি, 
সাহ্রিস্তাঃ সাহরিজ্ঞন?ণে, পাহতাবিভত তই পরগুলি এই গ্রচ্ছে 
আছে।] সংহত শা স্থানাস্থরিস্ড হ্ইস্কাছিলেন 5 তীহাঁকে নানলাদে। 
হুইফ্াছিল ; লুকানো হইগাছিলি। ভি" ১। 

নাহদ্সী-_লাহজী | সহ্ল | ১৪১ ১০৪৩৭ 
সাহস্সির, সাহদ্সীর দাছভ্রিক। ১০৩; 55৭১ ০৯ 

সাহা শাখা । ছে ৪৫ 

সাভাবির়-স্থাভাবিক | &০ 

সাহিনাবং_ লাধিকঘালন্। বাঁলাধিক বেৎসর )1 ৯১৭ 

সা দাধু। ১ 

বিকৃখা_ শিক্ষা ১০ 
নিগৃ্" বি ২৮ ২৯ 

পিংগ বু 1] 5৪ 

রংঘাডদর শুজািক 1 চাতি রাডার নেড়ি, অথবা পৃিশলি।। ৮৯ 

নিংঘাণ--লাপিকাদল| বাঁচাল) শিকেন' 1 ১১৮ 
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নিচ্থংতি-_সিধ্যস্তে। সিদ্ধ হন। দা ৬৩ 

সিট্ঠি_শ্রেঠী। ৬১ 
সিণিদ্ব_দ্সিথথ। সা ৪২ 
সিণেহ-_ন্নেহ। সা! ৪৩-৪৫ 

সিত-সিভ্ত। ৫৭ ১০০ 

সিখ-সিকৃথ। সিদ্ধ অস্বঃ অন্নাংশ। সা ২৫ 

সিদ্ধখয়_-সিদ্ধার্থক। সর্ধপ। ৬৩১ ৬৬ 

সিদ্ধাণং [ সিদ্ধানাম্। “সিছ” শব্ধ সংস্কতসম, কেবল “ণং বিভক্তি 

যোগে ইহাব প্রাকৃত রূপ সিদ্ধ হইযাছে। চতুর্থী স্থানে বঠী।] অতি 
পবিভ্র-চরিত্র সন্ন্যাসী মহাপুরুষ অষ্ট-সিদ্ধি লাভ করিলে “সিদ্ধ' হন। 

[ অষ্ট সিদ্ধি ঃ "অপিম| লধিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা! তথা। ঈশিত্বং 
চ বশিত্বং চ তথা কাঁমাবসায়িতা ॥” ] জি* ১। 

সিপ্ল--শিল্প। ২১১ 

সিয়াস্যাৎ। সা ২৬, ৫৭১ ৫৮। তথাপি বদি। সা ১৮ 

সিবয_-শিরোজ | কেশ। সা ৫৭ 

সিবী- শ্রী। ৪৩ 

সিরীপ_-শিবীব। ৩৭ 
সিলা-_শিলা। ৯০, ৯১, ১১২ 

সিলিট্ঠ শ্লিষ্ট। জুসংবদ্ধ। ৩৫ 
সিব-_শিব। শুভ | ৩১ ৫১ ৬, ৯ 

পিবিয়া__শিবিকাঁ। ১৫৭, ২১৯ 

সিহর-_শিখর। ৩৬১ ১৬৮ 

পিহা শিখা । সা ৪৩ 

পসিছি--শিখী। অগ্রি। ৪, ৩২১ ৪৬ 
সীয়-শীত। ৩৯১ ৯৫ 

সীয়া--শিবিক1। ১১৩, ১১৬, ১৫৭ 

সীল--শীল। থে ১৩, সা ৫৩, ৫৪ 

সীল--শিব্য । থে ৬, সা ৪; €& 
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সীহ--সিংহ | 8, ১৬১ ৩৩) ৩৫৪ ৪০ 

সীহাসণ--সিংহাঁসন। ১৪১ ৯৫১ ১৬) ২৯ 
সুই_শুচি। ৬১, ১০৯১ ১০৫) ১০০ 
লৃক্য়- মৃকৃত | ৬৯ ১৩০ 

সৃক--শুরু। ১১৪ 

মু শুফ | ৯৫ 

সুক্ধিল_-শুরু। ৪০, সা ৪৪) ৪৫ 

ুক্খ__সৌখ্য | হুখ। ৯১ ১৪১ ৭৯ 

স্চরিয়--ুচবিত। ১২০ 

মুট্ঠিয়-_নু-স্থিত। থে ১৩ 
সৃত--সুপ্ত | ৩১ ৬ ৩১১ ৩২ 

সুত-স্ত্র। থে ১৩; সা ৬৩১ ৬৪ 

সৃত্তয়--ুত্রক | সুতা । ৩৭ ৬১ 

মদ্ধ-্শুদ্ধ। ২) ৩৪১ ৬১১ ৬৬ 

দুদ্ধংত- শদ্বান্ত। ৩৯ 
সছগ-শুদ্ধাত্বন্। ৬৬ 

সুত্ধ-বিয়ডং [ € শুদ্ধ-বিগডম্.], উসিথ-বিয়্ডে [ €€ উষ্ণ*বিগ্ম্ 

অন্ন-বন্ধনেব পাত্র উনান হইতে সগ্ভ নাষাইয়া যে ফেন গালিয়া বাহিব 
করা হয তাহাই 'শুদ্ব-বিগড়” বা “উষ্ণ-বিগ্রড+। যাছা গলিয়৷ বাহির 

হয়, তাহাই “বিগড/') গড, ধাতু ও গল্ ধাতু এখানে অভিনার্থক। 
তাই বাঙ্গাল! প্রয়োগে “ফেন গডায়'»“ফেন গালে'। যাকোবিব 
টীকাকাব লিখিয়াছেনঃ *গুদ্ব-বিকটম্ উঞ্চোদকম্, উসিণ-বিয়ডে ইতি 
উষ্ণ-জলম্।” তাই রাকোবি ইংবেজি করিয়াছেন £ 0026 (৪.৪. 7০) 
খা69: ন্দ্ধ-বিয়ভং ) এবং 1089 7706 66: ( উসিণ-বিয়ড়ে ) 

কিন্তু উ্ণ জল লিক্থ-[ -সিদ্ধ অন্ন ] যুক্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? 
সুতরাং “সে বি য় ণং অসিখে, নো! বিয় ণং স-সিখে+-_-এই বচনের 
সার্থকতা কি? এই প্রসঙ্গে তুলনীয় “পুব.বাঁমেব বিষড়গং ভোচ্চা” 
[লা*ৎ১ ] এখানে 'বিরড়গ [ বিগভশ ] অর্থে 'মণ্ড মিশ্রিত অর" 
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' বা 'আমানি-ভাত, বা "পান্তা ভাত বুঝিতে হইবে। অনুবাদে 
পুর্ব সঞ্চিত খাস্ভ* লিখিয়াছি। যাকোবি লিখিয়াছেন 79 রাঃ 
98৮ 800 নুহ] 218 0529 10:09, কিস্তকি ভাবে এ অর্থ আপিল 

তাহা! কোথাও লিখেন নাই। ত্াহাব টীকাকার লিথিয়াছেন £ 
পূর্বমেব বিকটম্ উদ্গমাদি-শুদ্ধং ভুক্ত গ্রান্ছকাহারং পীত্বা চ তক্রাদিকম্। 

সা" ২৫। 
সুর__শৃম্ত। ৮৯ 
মৃভ-_স্তত। ২৮) ৩৩, ৩৮, ৪৯১ ৪৬ 

সুতগ--শুভ। ৩৬ 

সুভগ- রত্ববিশেষ। ২৭ 

জুমিণ-ন্বপ্ন। ৩১ ৫, ৯ ১৩১ ৪৭-৫০ 

ছুয়-_শুক। ৫৯ 

দুরত- চুরক্ত। ৫৯ 

সবর সুবর্ণ। ৬১১ ৯০১ ৯১ ৯৮ 

স্গবিণশ স্বপ্ন | ৪৬) ৬৪১ ৬৫১ ৬৬ 

গুব্বয়--একটা দিনের নাম। ১১৩১ ১২৩ 

চুব্বয়গৃগি__একটা দিনের লাম। ১২৪ 
সুসাণ শ্শান। ৮৯ 

গুহ--নথ। স্হাসণ- হুখাসন। ৫১৪৮ 

হহন্মশ্ সৌধর্ম ] কল্পলোকের স্থানতেদ, ইন্দ্রের বাস এখানে। ১৪ 
সুছয়-_সুহুত। স্বৃতাহুতি ছারা পুষ্ট। ১১৮ 

সুহুম-[ হুক্ম ] সহসা অদৃস্ত জীব বা উত্ভিদ্। সা! ৪৪-৪৫ 
হমাল-সুকুমাব। ১১০ 

সর--শুর। ৫২ 

হুর- হুর্য। ৩৯, ৪৪১ ৫৯, ১০৪, ১১৮ 

সুবিয়-হূর্য। সা ৩৪ 

সব ্থপ। সা ৩৩-৩৫ 
সে-সঃ] সে। ৯১ ৫৯১৮০ অন্ত] ইহার। সা ৩৩-৩৫ -তাহা! 
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সেই। সে কিং? লে তং কুলাইং। থে ৭-৯-লে কগনই। ইহা 
(8) সা ১১ 

সেটয়_সেবক। ৮৯ 
সেজ্জা-শয্যা। সা ৫৩৫৪ 

সেণাবই- সেনাপতি । ৬১ 
সেণাবচ্চ--সেনাপতিত্ব| ১৪ 

সেয়--শ্বেত। ৪৪, ৬১১ ৬৩ 

সেয়ং--শ্রের়স্। ২১৯ 

সেল--শৈল। ৩৫; ৩৬) ৮৯১ ১৬৮ 

সেবিজ্মাণ--সেব্যমান। ৪২ 

শেশ--শেষ। ২১১০৮ 

সেহ-_[ শৈক্ষ্য ] শিষু। সা ৫৯ 
সোক্খ-__-সৌখ্য। ৫১ 

সোগ-শোক | ৯৩১ ৯৫ 

সোগংধিয়_-সৌগন্ধিক। ৪৫ 

সোচ্চা শ্রুত্বা। গুনিয়া। ৮১ ১২, ৫০ 

সোভীর-_ শৌতীর ] শুগযুক্ত। ১১৮ 
সোণি শ্রোণি। ৩৬ 

সোঁভগ- শোঁতক, শুতক। ৩৮ 

পসোভংত--শোভমান । ৩১১ ৪৩ 

সোতা- শোভা । শ৩৬ঃ ৬১ 

সোভিত্া-_শোভয়িত্বা। সা ৬১ 

সোম--লসৌম্য। ৯১ ৩৫১ ৩৮) ৪১১ ৪৩ 

সোমণসিয়--সৌমনস্য+ ইত। &, ১৫) ৫০ 
সোলস- বোঁডশ | ১৬১) ৯৮১০ ১৯২ 

সোবচিয়--সোপচিত। ১২০ 

সোবীর- -সৌবীর। আমানি, কীজি। সা ২৫ 
সোসক্সংত--শোস্তৎ। ৩৮ 
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সোহণ-শৌধন। বন্দি-মুক্তি। ১০০১ ১০১ 
সোহংত_শোভমান। ৩৪, ৩৫ 
সোহম্স-_-একটি কল্পের নাম। ইন্দ্রের বাস এখানে । ১৪, ২৯ 
সোহা শোভ। ॥ ৩৯, ৪১7৪৪ 

সোহিয়- শোভিত । ৩৫ 

হংসগবত--হংসগর্ভ। বদ্রবিশেষ। ৪৫ 
হট্ঠ-হষ্ট। ৫, ৮, ১৫, সা ১৭ 

ছড--হৃত।| ৩১৯) ৯২ 

হথ-হুভ্ত। ৩৬, ১১৫ 

হথ্ুততরা-_উত্তবফন্তনী । হথা € এহস্তা )+উত্তব1 | ৯১ ২১ ৩০ ন৬ 

হংতা- হত্বা, হস্তা। ১১৪ 
হয়-হুত। ১৫১ ৫৩ 

হবতণুয-_হুবতম্। ভূমিম্পৃষ্ট তৃণাদিতে লগ আত্রতা। সা! ৪৫ 
হবাহি-_হুর। হৃ-+লোট্ হি। ১১৪ 
হরিয় ছছুমং [ হরিত-হুক্ষ- ] হবিদ্বর্ণ হুক্ম ভূণ-বিশেষকে “হুরিত” 

বলে, তাছারই নুক্ম অঙ্কুরাদি। টাকাকার £ প্হরিত-ুক্স্ £ নবোছ্ 
ভিন্নং পৃথিবীসমবর্ণং হবিতং তচ্চাল্লসংহননত্বাৎ ভ্তোকেনাপি বিনশ্ততে |” 
মাটিতে উৎপন্ন মাটির মত বর্ণযুক্ত উদ্ভিদ বিশেষের অঙ্কুব। অতি অল্প 
আঘাতেই মরিয়] যায়। সা.” ৪৪-৪৫। 

হুবিয়া'লিয়া-_-হরিতালিকা! ( দুর্বা ) ৬৬ 
হবিস- হর্য। ৫১ ১৫ 

হলিয়া_ হলিকা। হল্লোহলিবা। অও-পুক্বিশেষ। বোল্তা। 
প্রভৃতির ফলকিত অণ্ড-_হুলিকা, টিক্টিকি প্রভৃতির অণ্ড হল্লোহণি- 
কাণ্ড । লা ৪৫ 

হবংতি__ভবস্তি। থে৯ 

হব্বম্ল শীঘ্র। সহজে । ১৩২, সা ৪৪ 

হালিদ_হাঁবিদ্্ (বর্ণ), পীতবর্ণ। সা! ৪৪, ৪৫ 
হাস- হান, হর্ষ 1 ১১৮ 

0 ৮৪. 93-776 
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হিংগুলয়--হিছুলক। ৫৯ 

হিয়--হিত। ৯৫, ১১৯১ ২১১ 

হিয়ঃ হিয়য়-_হৃদরয় | ৫১৮, ৩৮, ৪৭ 
হিবন্র--হিরণ্য। বত ৯০) ৯১১ ৯৮, ১১২ 
হুয়াসণ--ছুতাঁশন। ১১৮ 

হেউয়--হেতুক)। লা! ৬৪ 
হোখা-_হইয়াছিল। ১৩১৯৭ 
হোদ্এ-- হওয়া বিধি। সা ৫৩ 
ছোঁয়ব্ব--তবিতব্য। স! ৫৭ ৫৯ 



পুনরুল্তু বাক্যাবলী 

গুণ বা ১ 

ইমে এয়ারবে ওরাঁলে কল্লাপে সিবে ধরে মংগলে সস্সিবীএ চোদ্দস 

মহান্্মিণে পাঁসিভাণং পড়িবুদ্কা। জি" চ* ৩। 

পু বা”২ 

গয় বসহ সীহ অভিসেয় দাম সসি দিণয়রং ঝয়ং কুস্তং পউমসর 

লাগব বিমাণভবণ বয়ণুচচষ লিহিং চ ॥ জি* চ* ৪। 

পু বাঃ ৩ 
হট্ঠ-ভুট্ঠচিত্তমাণংদিষা গীইমণা পবমসোমণপিয়া হুরিস-বস- 

বিসপপপরমাণ-হিয়য়! ধাবাহ্য়-কষংবূঘংপিৰ সমুস্সসিয়-রোমশকুব। 
জি" চ ৫। 

পু বাণ ৪ 

ওরালা ণং ভূমে দেবাণুপ্পিএ 1 হুমিণা দিট্ঠা। কল্লাণ! ণং সিবা 

ধর মংগল্লা সসৃসিরীয়া আবোগৃগ-তুট্ঠি-দীহাউ-কল্পাণ-মংগল্প-কাবগ! ণং 
তুমে দেবাগুগ্পিএ! হুমিণা দিটঠা। জিৎ চ* ৯। 

গু বাঃ ৫ 

ভদ্দাসণ-বর-গয়া আসখা বীসথ! সুহাসণ-বব-গয়া! কবয়ল-পরিগৃগহিয়্ং 
সিরসাবভ্ং দসণহুং মখএ অংজলিং কষ্টু এবং বয়াসী। জি" চ* &। 

পু বা৬ 

তাহিং ইট্ঠাহি কংভাহিং মণুক্লাহিং মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং 
সিবাহিং ধন্নাহিং মংগল্লাহিং সস্সিবীয়াহিং হিয়য়-গমণিজ্জাহিং হিয়য়- 
পল্হায়ণিজ্জাহিং মিয়্-মহুব-মংজুলাহিং গিবাহিং সংলবমাণী সংলবমাঁণী 
পড়িবৌহেই । জি* ৮* ৪৭ 
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পু বাঃ ৭ 
তংসি তারিসংদি সয়ণিজ্জংসি সালিংগণ-বষ্টিএ উভও বিব্বোষণে 

উতও উন্নএ মঙ্ষেণং গংভীরে গল্গা- পুলিণ- বাঁদুঅ- উদ্ধাল- সালিসএ- 
ওযবিয়-খো মিয়-ছুগুস্-প্- পডিচ্ছন্নে হ্মবিবইয়-বয়ভাগে ব্তংসুয়-সংবুএ 
হরম্মে আঈণগ - বয় - নবণীয়-তৃল - ফাসে সুগংধ-বব-কুস্থম-চুর 
সয়ণোবয়ার-কলিএ পুব্ব-বন্তাববত্ত-কাল-সমক্সংসি হুতুজাগবা ওহীরমাণী 
ওহীবমাণী ইমেয়াববে ওরালে কল্লাণে সিবে ধনে মংগন্নে সস্সিরীএ 
চোদ্দস মহাক্ষমিণে পাসি! ণং পভিব্ুদ্ধা। জি* চ* ৪৯| 

পঃবাঃ৮ 
অজ্জ সবিসেসং বাহিরিযং উবট্ঠাঁণ-সাঁং গংখোদয়-সিতং ছুইয়- 

সংমজ্জিওবলিত্রং সুগংধ-বর-পংচ-বন্ন-পুপৃফোবয়ার-কলিয়ং কালাগুক-পবর 

কুংদুকক - তুকন্ধ - ডজ.বাংত-ধুব-মঘমঘংত - গংধুদ্ধ়াভিরামং স্থগংধ-বর- 
গংখিয়ং গংধবটিভূয়ং করেছ করাবেহ। করিভা য় করাবিভা য় সীহাসণং 

রযাবেহ। রয়াবিজ্তা মমেয়ং আপভিয়ং খিপ্পমেব পচ্চপৃপিণহ। 

জি চ* ৫৭। 

পু বা ৯ 
অম্হং জ্মিণ-সত্ে বায়ালীসং ছুমিণা। তীসং মহানমিণা। 

বাবত্তরিং সব্বগ্থমিণা দিট্ঠা। তখ ণং দেবাণুপ পিয়া । অবহংত-মাষরে! 
ব1 চকবটি-মায়রে। বা অবহংতংসি বা চকহুবংসি বা গঘ.ভং বকমাণংসি 
এএসিং তীসাঁএ মহান্মিপাণং ইমে চউদ্দস মহাক্মিণে পাসিভাণং 
পড়িবুজবংতি। তং জহা! গষ গাহা!॥ বা্ছদেবংসি গবতং বকমাণংমি 
এএসিং চউদ্দসণ.হং মহাহুমিণাণং অন্নয়রে সভ মহান্ছমিণে পাসিগা ণং 

পড়িবংতি ॥ বলদেবমায়বে! বা ঘলদেবংসি গব্তং ব্মাণংসি 

এএসিং চোদ্বসণহং অন্রয়রে চাবি মহান্থমিণে পালিত গং 

পড়িব্জ্থাংতি | মংডলিয়-মাষরো ব। মংডলিয়ংসি গধ.তং বকংতে সমাঁণে 

এএসিং চউদ্দসণ্ হং মহাছিমিণাণং অক্নয়রং মহান্মিণম্ এগং পাসিভা গং 

পরিঘ্জ্থাংতি ॥ জি? চ* ৭৪-৭৮। 



€ ১২) 

গু বাঃ ১০ 

ইমেয়াণিং দেবাণুপ্পিষ! ! তিসলাএ খভভিষাণীএ চউদ্দস মহাম্থমিণা 

দিটুঠা। জাব**মংগল্পকারগ! ণং দেবাণুপ পিয়া ! তিসলাএ খততিয়াঁণীএ 

স্থমিণা দিটুঠা। তং জহা। অথলাভো দেবাণুগ্পিয়া ! ভোগলাভো 
দেবাণুপ্পিযা ! পুত্তলাতে। দেবাণুগ্পিষ! | সুকৃ্থলাভো দেবাণুপৃপিয়া ! 
রজ্জলাভো! দেবাণুগ্সিয়। | এবং খলু দেবাণুপ্লিয়া। তিসল1 খতিয়াণী 

নবণহং মাসাণং বহুপভিপুল্লাণং অদ্ধট্ঠমাণং বাইংদিয়াণং বিইকংতাণং 

তুম্হং কুলকেউং কুলদীবং কুলপব্য়ং কুলবভিংসগং কুলতিলয়ং কুল- 

কিডিকবং কুল-দিণষরং কুল-আধারং কুল-নংদিকবং কুল-ভ্রসকবং 

কুলপাঁয়বং কুলবদ্ধণকবং স্ুকুমাল - পাঁণিপায়ং অহী - পড়িপুন্র- 

পংচিংদ্িষ - সবীরং লক্খণ-বংজণ-গুণোবেক্সং মাণুম্মাণ-পবিপুক্ল-সজায়- 

সব্বংগ-নুংদরংগং সসিসোমাকারং কংঘ্ছং পিষদংসণং দ্রবং দ্াবয়ং 

পক্সাহিত্তি। সেবিয়ণং দারএ বিশ্নায়-পরিণয়-মিত্তে উদ্দুক-বালভাবে 
জোব্বণগম্ অুপ্নত্ে স্থরে বীরে বিকংতে বিখির-বল-বাহুণে চাউরংত- 

চক্কবন্রী রজ্জবতী রাঁয়া ভবিন্সই। জিণে বা! তেল্লোক-নায়গে ধন্ম-বব- 
চক্ববন্টী॥ জি' চণ ৭৯-৮০। 

গুণ বাঃ ১১ 

জং রয়ণিং চ ণং সমণে তগবং মহাঁবীরে নায়কুলংসি সাহুরিএ তং 

বয়ণিং চ ণং নায়কুলং হিবন্নেণং বভ.টিতা, ধণেণং ধন্সেপং রজ্জেণং 
রট্ঠেণং বড.টিথা, ৰলেণং বাহণেণং কোসেণং কোরটুঠাগাবেণং পুরেণং 

অংতেউরেণং জণবএণং ব্ড.টিখা, বিপুল-ধণ-কণগ-বষণ-মণি-মোততিয়- 
সংখ-সিল-গ্বাল-বত্ত-রয়ণ-মাইএণং সংত-দার-সাবইজ্জেণং অঈব গীই- 
সক্কাব-সমুদ্রয়েণং অভিব্ভ্চিখা। ততে ণং সমণস্স অম্মাপিউণং 
অয়মেয়াৰবে অস্থাথিএ চিংতিএ পথিএ মণোশএ সংকগ্পে সমুপ পজ্জিথা ॥ 

জি চ" ৯০। 



€ ১২৬ ) 

পু? বাত ১২ 

হুডে নে সে গবভে. ঘডে দে সে গব্জে, চুএ নে নে গবভে, 
গলিএ মে সে গবডে 5 এস নে গধছে পুব্রিং এরই ইছাণিং নো এই! 

ভি” চ* ৯২1 

পুঃ বাণ ১৩ 

খিগ্রনেব ভো দেবাপুপ্রিযা 1! বুংডপুরে  নগনে চারগসোছণং 
করেছ। কতিত্বা যাণুদাণবদ্ধণং করেহ | করিভা বুংছপুরং নগর 
সবভিংতর বাহিরিচং সি সংনজ্জিউবলে-নিকং বংবাড়গরতিন্চউ্- 
চচ্চর-চউন্নুছ-্নছাপহ - পছেছ্ছু নিশ্ত - জুই-সংনট্ঠ-রচ্ভংতঙাবপনদীভিয়ং 
মংচাইনংচ-কলিছং নাণাবিহ-রাগ-ছুসিহনছার-পড়াগ-নংভিউং লাউল্লেহির 
নহিছং গোবীব বঙ্গন-তস্ত-চংদণ-দদ্দব-দিশ্ন-পংচংগুলী-ভলং উ্চির-বংর 

কলসং বংদণ-ঘড - গুকছ - তোরণ-পড়িছ্ার-দেল-ভাগং আসভোবভ 

বিপুল-বট্ট  বগৃঘারিদ-নঈদান-কলাবং পংচ-ব্-নরব-্থুরতি-দু্তপুপক- 
পুংক্ষোবলার-কলিরং কালাগিত-পবর-কুংদূরু-দুকুকনডদ্ছাংবন্মঘঘঘংত 
গংধুদ্ধগাতিরানং ভগংদ - বর " গংধিরং গংধবিভুরং নড়বনষটগন্ভনদর- 
সুট্তি্-বেলংব্গ - কহগ-পাঁচগ-লাসগ-আারক্খগ-লংখননংখনভুদহিল - ভু 
বী্িপ্ন " অণেগন্তালারিরাণুচরিরং করেছ ছু কারাবেছ গু! করিস 
কারবিভা র ভুহনহুদ্লং চ বুললবহ্দূসং চ উদ্দবেছ। উস্ববিভা ঘন 

এপস্ আগছিরং পচ্চ-প.পিণহ্ ] ভি চ” ১০%| 

পু বা? ১৪ 

ভং বুর়ণিং চণং ববণে ভগব্ং মালীরে জা, তং পরণিং চ ণং বে 

দেসদণ-কুংডদাহী তিরিরন্ভংগা বেলা বিদ্থলার-ভবপংলি হিরলব্ান। 

চ প্ুবল্লবাসং চ বইহবুসিং চ বথবাসং চ ভভিরণনালং চ প্ুদাসং চ 

পুপ ফবাসং চ কঙব্সিং চ বীহনাসং চ নজবানং চ গংসবানুং চ বালং চ 

চুহ্বানিং চ বন্তহারবাসং চ বালিংস্গ। ভি” চ" ৯৮! 



(১২৭) 

পু বাঃ ১৫ 

জপ পতিইং চ ণং অম্হং এস দাবএ কুচ্ছিংসি গব.ততাএ বন্ধংতে, 

তপপভিইং চ ণং অমৃহে ছিবন্েং বড.ঢামো+ সুবন্নেণং বভঢামো, 

ধণেণং ধন্পেশং রজ্জেণং বট্ঠেণং ৰলেণং বাছণেণং কোসেণং কোট্ঠা- 

গারেণং পুবেণং অংতেউবেণং জপবএণং বভ.টামোঃ বিপুল-ধণ-কণগ- 

ৰয়ণ - মণি - মোভতিয় " সংখ-্লল-প্লবাল-বত্তবয়ণমাইএণং সংত-সাব- 
সাবএজ্জেণং পীই-সন্ধকাবেণং অঙঈগব অভিবভ্ঢামো, তং জয়! ণং অম্হং 
এস দাবএ জাএ তবিস্সই, তয়! পং অমৃহে এযস্স দাবগস্স এযাণুববং 
গোস্বং গুণনিপ ফন্বং নামধিজ্ঞং কবিস্সামে। “বদ্ধমাণো” ভি। 

ভি" চ” ৯১। 

পু বাণ ১৬ 

সঘণে তগবং মহাবীবে কালগএ বিইন্কংতে সমুজ্জাএ ছিন্ন-জাই- 
জবা-মবপ-বংধণে সিদ্ধে বুদ্ধে মুত্তে অংতগডে পবিনিব্ব,ডে সব্ব-ছুক্খ- 
প্পহীণে। জি" চ* ১২৪। 

পু” বাণ ১৭ 

তএ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে অবহা জাএ জিণে কেবলী সবান্ন, 
সব্বদবিসী, স-দেব-মণুযাস্থবস্স লোগস্স পরিষায়ং জাণই পাসই, 
সব্বলোএ সব্বজীবাণং আগইং গইং ঠিইং চবণং উববায়ং তগ্ধং মণে! 
মাণসিয়ং ভূত্বং কডং পড়িসেবিয়ং আবীকম্মং রছোকল্সং অরছা অ- 
বহস্দ-ভাগী তং কালং মণ-বয়ণ-কায়-ভোগে করমাণং সব্বলোএ সব্ব- 
জীবাণং সব্বভাবে জাণমাণে পাঁসমাণে বিহবই ॥ জিৎ চণ ১২১। 

পুগ বাঃ ১৮ 

জপপতিইং চ পং সে খুদ্দাএ ভাসরাসী মহগ্গছে দো-বাস-সহস্স- 
ট্ঠিঈ সমণস্স ভগবও মহাবীবস্স জন্দ-নক্থত্তং সংকংতে, তপ-পতিইং 
চ ণং সমণাপং নিগ্গংখাণং নিগ্গংখীণ ব নো উদ্দিএ পুয্া-সক্কারে 
পবই। জি" চ* ১৩০। 





ভিদলীচম্লিত€, 

05,957 



জিণচরিতং 

নমো! অবিহংতাণং | নমো! সিদ্ধাণং | নমো! আযবিয়াশং। 

নমো উবজঝয়াণং। নমো! লোএ সববসাহ্ণং ॥ 
এসো পংচনমোকাবো স্ববপাপপ.পণাসণো । 

মংগলাণং চ সবেবসিং পড়মং হবই মংগলং ॥ 

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীবে পঞ্চ 

হত্ধুভরে হোৎথা। তং জহা। হত্থুত্তরাহিং চুএ চইত্তা গন্তং 

বক্ংতে। হত্থুতগ্নাহিং গত্তাও গন্তং সাহরিএ। 
হত্ধুত্তবাহিং জাএ। হতধুত্তরাহিং মুডে 

ভবিত্তা অগারাও অণগাবিয়ং পববইএ। হত্ধুত্তবাহিং অণংতে 
অথুস্তরে নিববাঘাএ নিবাঁববণে কসিণে পড়িপুন্নে কেবল-বর-নাণ- 
দংসণে সমুপপন্নে। লাইণা পরিনিববএ ভয়বং ॥ ১ 

'তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীবে জে সে 

গিম্হাণং চউৎথে মাসে অট্ঠমে পকৃখে আসাঢ়-নুদ্ধে। তম্দ 
ণং আসাঢ়-নুদ্ধস্স ছট্ঠী-পকৃখেণং মহাবিজয়- 

্দাণ৭ পুল ুতব-পবব-পডবীয়াও হাবিমাণাও বীসং 
সাগবোবমুট্ঠিতীয়াও [ আউক্খএণং ভবকৃখ- 

এপং ঠিইকৃখএণং ] অণংতরং চয়ং চইভ! ইহেব জম্ব,দ্দীবে দীবে 

ভারহে বাসে ইমীসে ওসপ.পিণীএ স্ুসমন্থুমাএ সমাএ বিইক্কা- 
তাএ নুসমাএ সমাএ বিইকৃকংতাএ সুসমছুস্সমাএ সমাএ বিইকৃকং- 

পঞ্চনমোক্ধারে। 

পংচহৎথুত্তরে 



জিনচরিত্ 
অর্থৎ-দিগকে নমস্কাব। সিদ্ধগণকে নমস্কার । 

পঞ্চ নমন্কার _ আচার্ধযগণকে নমক্কার। উপাধ্যায়গণকে নমক্কার। 

ইহলোকের সর্ব সাধুগণকে নমস্কার। 

এই «পঞ্চ*নমন্কার সর্ব পাঁপ নাশ করে এবং সর্ববিধ মঙ্গল কর্মের 

€ মধ্যে ) প্রথম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ) মঙ্গল কর্ম ॥ 

সেইকালে সেইসময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর (-ম্বামীর জীবনে ) 
পঞ্চ হস্তোতরা (বা উত্তরফন্তনী ) নক্ষত্রে পঞ্চ শুভঘটনা সংঘটিত 

হুইয়াছিল। তাহা এই। হস্তোভরা (অর্থাৎ উত্তরফন্তনী) নক্ষত্রে তিনি 
চ্যুত হন, চ্যত হুইয়। গর্ভে প্রবেশ কবেন। হৃস্তোত্বব। নক্ষত্রে তিনি 

জী রক (বিমান লোক হইতে ) অবতীর্ণ হইয়৷ [ দেবানন্দ। 

পক তাজা না ব্রাঙ্গণীব | গর্ভে প্রবেশ করেন । হুস্তোতরা নক্ষত্রে 

উত্তরধন্তনী তিনি (দেবাননা|। ব্রাহ্ষণীব) গর্ভ হইতে 

(ত্রিশল! ক্ষত্রিয়াণীব) গর্ভে গর্ভান্তরিত হুন। 

হত্তোত্বর নক্ষত্রে তিনি জাত ( ভূমিষ্ঠ) হন, হৃস্তোত্তরা নক্ষত্রে তিনি 
মুদ্তিত (-কেশ) হইয়া আগা ত্যাগপূর্বক অনাগারিত্ব প্রবজ্যা গ্রহণ 
করেন। হৃস্তোস্তবা নক্ষত্রে তাহার অনস্ত অন্তর ( অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ), 
নির্বাঘাতঃ নিবাবরণ, কক ( অর্থাৎ সমগ্র, অখণ্ড), প্রতিপূর্ণ ( অর্থাৎ 

প্রত্যক্ষে পরিপূর্ণ) কেবল [ -নামক ] শ্রেষ্ট জ্ঞান দর্শন সমূৎপন্ন হয় 
[ অর্থাৎ তিনি কেবলিত্ব অর্জন কবেন ]1 [ কিন্তু] শ্বাতীনক্ষত্রে ভগবান্ 
পবিনিবৃতি হন ॥ ১॥ 

সেইকালে সেই সমষে শ্রম্ণ ভগবান্ মহাবীব শ্রম [খতুর] 
চতুর্ঘ মাসে অষ্টম পক্ষে আবাঢ মাসেব শুক্লা বঠী তিথিতে 
বিংশতি সাগরোপম কাল অবস্থানের পব [ পুষ্পমধ্যে ] পুণগ্ুরীকতুল্য 
বিমানসমূহেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবিজয় পুষ্পোত্বর নামক মহাবিমাঁন 
হইতে [ আফ়ুক্ষয, তবক্ষষ ও স্থিতিক্ষয় হওয়াতে ] চাত হন। 
তারপৰ এই জদু্বীপমধ্যে তাঁবতবর্ষে এই অবস্পিনী নামক 



৪ জিণচরিভতং 

তাএ ছুস্সমস্থসমাএ সমাএ বনু বিইকৃকংতাএ [ সাগবোবম-কোড়া- 
কোড়ীএ ৰায়ালীসাএ বাসসহস্সেহিং উণিষাএ ] পঞ্চহত্তবীএ 
বাসেহিং অদ্ধনবমেহি র মাসেহিং সেসেহিং একবীসাএ তিতথয়রেহিং 
ইক্খাগ-কুল-সমুপপন্নেহিং কাসব-গোভ্তেহিং দোহি য় হবিবংস- 
কুল-সমুপপন্নেহিং গোয়ম-্সগোত্তেহিং তেবীসাএ তিখয়বেহিং 
বিইক্কংতেহিং সমণে ভগবং মহাঁবীরে চরিমে তিথয়বে পুববতিখয়ব- 
নিদ্দিঠে মাহণকুংডগ্গামে নয়বে উসভদত্স্স মাহণসূস কোড়াল- 
সগোত্তস্স ভারিয়াএ দেবাণংদাঁএ মাহণীএ জালংধব-সগোভাএ 
পুবব-রভ্তাববত্ত-কাল-সমযংসি হথ্ত্তরাহিং নক্খভেথং জোগমুবাগ- 
এণং আহাব-বকৃকংতীএ ভব-বকৃকংতীএ সবীর-বকৃকংতীএ 
কুচ্ছিংসি গন্ততাঁএ বকৃকংতে ॥ ২॥ 

সমণে ভগবং মহাবীরে, তিন্নাণোবগঞ আবি হোথ!। 
চইস্দামি' ভ্তিজাণই ৷ চয়মাঁণে ন জাণই। 'চুএমি'ভি জাণই। 

জং বম্নণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীরে 

দেবাণংদাঁএ মাহণীএ জালংধর-সগোত্াএ 

কুচ্ছিংসি গন্তত্বাএ বকৃকংতে তং বয়ণিংচ ৭ং সাঁ দেবাণংদ! মাহদী 

সয়ণিজ্জংসি স্ুত্তজাগবা ওহীবমাণী ওহীবমাণী ইমে এয়াবাৰে 
ওবালে কল্লাণে সিবে ধন্নে মংগল্লে সস্সিবীএ 

তিন্নাণোৌবগএ 

চোদ্দন মহাহ্থমিনে 
চোদ্দস মহান্থুমিণে পাঁসিভা৷ ণং পড়িঝুদ্ধা ॥ ৩।॥ 

তং জহা!। 

গয় বসহ সীহ অভিসেয় 

দাম সসি দিণয়বং বায়ং কুস্তং। 
পউমসব সাগব বিমাণ 

ভবণ রয়ণুচ্চয় সিহিং চ॥৪॥ 



জিনচরিত্র ৫ 

কালপ্রবাছেব স্থুষম-নৃষম, সমা সমূহ [ অর্থাৎ বসব সমূহ ] ব্যতিক্রান্ত 

হইলে, সুষম সমা-সমূহু ব্যতিক্রাস্ত হইলে, স্থষম-ছুঃসম সমা-সমূহ 

ব্যতিক্রান্ত হুইলে এবং দুঃদম-হুবম যুগের বছ সম] | অর্থাৎ বৎসর ] 
ব্যতিক্রান্ত হইলে [বিয়াপ্লিশ সহ্ত্র বসব কম কোটি কোটি 

সাগবোপম গত হইলে ] পচাত্তবব বসব সাঁভে আট মাস অবশেষ 

থাকিতে, ইক্ষা কুকুল-সমুৎপন্ন কাশ্ঠপগোত্রীয় একবিংশতি তীর্থকব ও 
হুবিবংশকুলপমুৎ্পন্ন গৌতমগোত্রীয় ছুইজন তীর্থকব; (একুনে) তেইশজন 

তীর্থকব কালগত হইলে পব, | বিমানলোকে ভোগ্য |] তাহাৰ আহার, 
ভব ও শবীব ফুবাইয়! গেলে, পূর্ববাত্র ও অপরবাক্রের মধ্যসময়ে 

[ অর্থাৎ নিশীথকালে ] হৃত্তোত্তরা [ অর্থাৎ উত্তরফন্তনী ] নক্ষত্রের সহিত 

[ চন্্রদেব ] যুক্ত হইলে, চবম তীর্থকর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীব 

পূর্বতীর্থকবগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট ব্রা্গণ-কুগুগ্রীম নগরে কোডাল- 
গোত্রীয় খষভদত্ত ব্রাঙ্মণের জালন্বর-গোত্রীক্া ভার্যা দেবাননা। 

ব্রাহ্মণীর গর্ভে ভ্রণরূপে প্রবেশ করেন ॥ ২ ॥ 

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীব ব্রি-জ্ঞানোপেত ছিলেন। “্চুত হইব 
ইহা জানিতেন, 'চ্যুত হুইতেছি' ইহ জালিতেন না, 'চযুত হইয়াছি” 
ইহা জানিতেন। যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাঁবীব জালন্ধর 
গোত্রীয! ব্রাক্মণী দেবানন্দা কুক্ষিতে গর্ভরূপে প্রবেশ কবেন সেই 
রজনীতে দেবানন্া ত্রাহ্মণী অর্দনুপ্ত-অর্ধজাগরিত অবস্থায় শধ্যায় ঘুমাইয়া 
ঘুমাইয়। এই উদাব, কল্যাণ, শিব, ধন্ত১ মাজল্য, সগ্্রীক চতুরশি 
মহান্বপ্র দেখিয়া জাগিয়! উঠেন ॥ ৩॥ 

সেইগুলি এই £ গজ, বুষত, সিংহ, অভিষেক, [ পুষ্প- ] দাম, 
শশী, দিবাকর, ধ্বজ, কুস্ত, পদ্মসবোবর, সাগর, বিমাঁন-ভবন, বত্বোচ্চয় 
এবং [ জলম্ত অগ্গি- ] শিখ! ॥ ৪1 



৬ জিণচবিভ্তং 

তএণং স। দেবাণংদ| মাহণী (তে সুমিণে পাসতি, তে সুমিণে ) 
পাঁসিত্তা পং পড়িবুদ্ধ৷ সমাণী হট্ঠ-তুট্ঠ-চিত্ত-মাণংদিয়া গীহমণা 

পড়িব,দ্! উসভদত্ং পবমসোমণপিয়া হবিস-বস-বিসপ্পমাণ-হিয়য়া 
মাহণং এবং বাদী ধাবা-হয়-কয়ংব,স্ং পিব সমুস্সসিষ-বোম-কৃবা 

সুমিণোগ্গহং কবেই। কবিভ্তা সযণিজ্জাও 
অন্তুট্ঠেই। অন্ত, ট্ঠিত্তা অতুবিয়ং অচবলং [ অবিলংবিযাঁএ ] 
বায়হংসসরিসীএ গঈএ জেণেব উসভদত্তে মাহণে তেণেব 
উবাঁগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা উসভদভ্ং মাহণং জএণং বিজএণং 
বদ্ধাবেই। বনদ্ধাবিত্ ভন্দাসণবরগয়া৷ আসথা বীসথা সুহাসণ- 
ববগয়া কব য়ল-পরিগ্গহিয়ং সিরসাবস্তং দসণহং মখএ অংজলিং 

কট, এবং বয়াসী ॥ ৫॥ 

এবং খলু অহং দেবাধুপ-পিয়৷ ! অজ্জ সয়ণিজ্জংসি সুতজাগবা 
ওহীবমাণী ওহীবমাণী ইমে এয়াবে ওবালে [ পুৎ বাণ ১] -জাঁব 

সস্সিরীএ চোদ্দস মহাস্থমিণে পাঁসিভা| ণং পড়িবুদ্বা। তং জহা 
গয [ পু বা" ২] জাব সিহিং চ॥ ৬॥ 

এএসি ণং দেবাণুপ পিয়া! | ওবালাণং [ পুও বাণ ১] জাব 

চোঁদ্বসণহং মহান্ুমিণাঁণং কে মন্নে কল্লাণে ফলবিভিবিসেসে 

ভবিস্সই ॥ ৭॥ 

তএ ণং সে উসভদত্তে মাহণে দেবাণংদাঁএ মাহণীএ অংতিএ 
এযম্ অট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠতুট্ঠ [ পু* বাঁ* ও] জাব 
হিষএ ধাবা-হয-কলম্ৰুষং পিব সমূসপিয়-বোম-কৃবে স্ুমিণোগ্গহং 

তেসিং স্থশিণাণং কবেই কৰিভ্তা ঈহং অগুপবিসই ও অনুপ: 

অধোগগ্রহং কবেই বিসিত্তা অপপণো সাভাবিএণং মইপুববএণং 
বুদ্ধিবিশ্নাণেণং তেসিং স্ুমিপাণং অখোগ্গহং 

কবেই। কবিতা দেবাণংদং মাহণিং এবং বয়াসী ॥ ৮॥ 



জিনচরিত্র চা 

তারপর (সেইসব স্বপ্র দেখিলেন, সেইসব স্বপ্ন ) দেখিয়া জাগরিত 

হইয়া হৃষ্টচিভা, আনন্দিত, গ্রীতিযুক্তা, পরম-সৌমনত্ত-সম্পন্না, হর্ধবশে 

প্রসারিত-হদয়া, | বৃষ্টি- ] ধারাহত-কদঘ্ধবৎ উচ্ছুসিত-লোমকূপ! সেই 
দেবানন্দা ব্রাঙ্মণী স্বপ্নগুলি অবধারণ কবিলেন। তারপর শব্যা হইতে 

উঠিয়া তিনি অত্ববিত, অচপল, অবিলঘ্িত বাজহংসতুল্য গতিতে খবভদত্ত 
ব্রাহ্মণের নিকট গেলেন। তাবপব তিনি “জয় হউক” “বিজয় হউক” 

বলিয়া খাযগদত ব্রাহ্মণেব সম্বধণন। কবিলেন। তাবপর আশ্বস্ত ও 

বিশ্বস্তভাবে ভদ্রাসনে দুখাসীন হইয়া কবতলে বদ্ধ অঞ্জলিব বিসাবিত 

দশ নখ মন্তকে ঠেকাইয়া! এই বলিলেন ॥ ৫ ॥ 

ওগে! দেবানুপ্রিষ। আজ আমি শয্যায় অরধর্থপ্ত অধজাগরিত 
' অবস্থান্ত ঘুমাই ঘুষাইয়! এইরূপ উদাব, কল্যাণকব, শুভঃ হম্ত, 
মঙ্গলাকৰ ও শোভন চতুর্শশ মহাশ্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়। উঠি। 
সেগুলি এই ঃ গজ, বুষত, সিংহ, অভিষেক, [ পু্প-] দাম, শশী, 
দিবাকর ধবজ্ধ, কুস্তঃ পদ্সবোবব, সাঁগব, বিমাঁনভবন, রদ্বোচ্চয় ও 

[ জলম্ত অগ্নি- ] শিখা ॥ ৬ ॥ 

ওগো দেবামুপ্রিয় ! এই সকল উদ্বাব, কল্যাণকব, ওউভ, ধন্ত, 

মঙ্গলাকরঃ ও শোভন চতুর্দশ মহান্বপ্পে কিকি বিশেষ কল্যাণকব ফল 
হুচন! কবিতেছে? ॥ ৭॥ 

তাবপর সেই খষদতত্ত ব্রাহ্মণ দেবানন্দা ব্রাহ্মণীব নিকট [ কান 
ও মন দিষা] শুনিষা হৃষ্টচিত্ত, আনন্দিত, শ্লীতিসম্পন্ন, পরম 
সৌমনভুষুক্ত, হ্র্ষবশে প্রসারিত-হদয় ও [ বৃষ্টি-] ধাবাহৃত-কদগ্ববৎ 

সমুচ্ছসিত-লোমকৃপ হইয়া স্বগ্রগুলি অবধাবণ কবিলেন। তাবপর 
[ এ বিবয়ে ] চিস্তামগ্র হইলেন। তাবপব আপনাৰ স্বাভাবিক বুদ্ধি 
ও বিচাবশক্তি প্রভাবে এ সকল স্বপ্রেব হ্থুচিতার্থ নির্ণর কবিলেন। 
তাবপর দেবানন্দা ব্রাঙ্গণীকে এইবপ বলিলেন ॥ ৮॥ 
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৮ জিণচবিভ্তং 

ওরাল! ণং তুমে দেবাণুপ-পিএ! স্থমিণা দিট্ঠা। কল্লাণা 
ণং সিবা ধন্না মংগল্লা সস্সিরীয়া আবোগ্গ-তুট্ঠি-দীহাউ-কল্লাণ- 
মংগল্প-কারগা ণং তুমে দেবাণুগ্সিএ! সুমিণা দিট্ঠা। তং 
জহা। অখলাভো৷ দেবাণুগ্সিএ! ভোগলাভো৷ স্ুক্খলাভো 
দেবাণুগ্িএ! পুত্তলাভো এবং খলু তুমং দেবাণুপ্সিএ! নবণহং 
মাসাণং বহুপড়িপুন্নাণং অদ্ধট্ঠমাণং বাইংদিয়াণং বিইক্কংতাণং 
সকুমাঁলস্পাণি-পায়ং অহীণ-পড়িপুন্পংচিংদিয়-সবীবং লকৃথণ- 
বংজণ-গুণোববেয়ং  মাণুম্মীণপপমাণ-পড়িপুক্ন-সুজায়-সব্বংগ- 
সুংদবংগং সসিসোমাঁকারং কংতং পিয়দংসণং স্ুববং দাবয়ং 
পয়াহিসি ॥ ৯॥ 

সেবিয়ণং দাবএ উদ্দুক্কবালভাবে বিল্লায়-পবিণয়-মিত্তে 
জোববণগং অনুগ্নত্তে রিউবেবয়-জউবেবয়-সাঁমবেয়-অথববণবেয় 
বা ইতিহাস-পংচমাণং নিগ্ঘণ্ট;ছট্ঠাণং সংগো- 

পিটার নভাহিল্ বংগাণং সরহস্সাণং চউণ্হং বেষাণং লাবএ 
টি পারএ ধারএ সড়ংগবী সট্ঠিতংত-বিসাবএ 

সংখাণে [ সিক্খাণে ] সিকৃখা কপৃপে বাগবণে ছংদে নিকতে 
জোইসাম্ অয়ণে অন্নেস্থু য় ৰহুস্থ বংভন্নএনু [ পরিববায়এন্থ 1 
নএন্ু সুপবিনিট্ঠিএ আবি ভবিস্সই ॥ ১০ ॥ 

তং ওবাল! ণং তুমে দেবাণুপ্লিএ। | পুং বাং ৪] জাব 
আবোগ্গ-তুট্ঠি-দীহাউঅ-মংগল্ল-কল্লাণ-কাবগা ণং তুমে স্মিণা 
দিট্ঠতি কট্টু ভূজ্জো ভুজ্ো৷ অণুবৃহই ॥ ১১॥ 

তএ ণং সা দেবাণংদা মাহণী উসভদত্তস্স সাহণস্স 
অংভিএ এয়ম্ অট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-তুট্ঠ [ পুং বাং ৩] 



জিনচবিত্র ৯ 

উদাব স্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ, দেবানুপ্রিয়ে! নিশ্ষই কল্যাণকব, 
ধন্ত, মন্গলাকর শোভন, আবোগ্যদায়ক, তুষ্িদায়কঃ দীর্ঘাঘুংকারক 
ও অশেব সৌভাগ্যেব স্থচক তোমাব দেখ এই স্বপ্ন। ওগে। দেবাছ- 

প্রি ! অর্থলাভ, ভোগলাত, সৌখ্যলাত, ও পুত্রলাত [হ্থচিত হইতেছে]। 
ওগো! দেবানুপ্রিয়ে! আজ হইতে পুর্ণ নয় মান ও সাডে সাত 

অহোবান্র গত হইলে তুমি হুকুমাব হত্তপদধুক্ত, ক্রুটিহীন তীক্ষ পঞ্চেন্দরি় 
সমন্বিত সুগঠিতদেহ, চন্্রতুল্য সৌম্যদর্শনঃ কমনীষ, শ্রিষদর্শন ও 
বপবান্ পুত্র-সস্তান গ্রসব কবিবে। সে শুভলক্ষণ ও শুভব্যগ্রক গুণো- 

পেত এবং আয়তনে, উচ্চতায় ও ওজনে প্রত্যলগ-পবিপূর্ণ-দেহ সুজাত ও 

সুনাবাঙ্গ হইবে ॥ ৯॥ 

তাবপব সেই বাঁলকেব বাল্য (অর্থাৎ সাত বৎসব বয়স ) গত 

হইলে সে [ধীরে ধীবে ] [ বয়োজন্য ] জ্ঞান ও ( সর্বাঙ্গের ) মাত্রায় 

পবিণত যৌবন লাভ করিবে। তখন সে খগৃবেদ, যভুর্বেদ, সামবেদ 
ও অথ্ববেদ এবং তৎসহ পঞ্চমস্থানীয় ইতিহাস ও ফ্স্থানীয় নিঘণ্ট, 
( অর্থাৎ বৈদিক কোখগ্রস্থ ), তাহাদেব অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং রহুম্ত, এই 

সমস্ত গ্রন্থের সাব অর্থাৎ তত্বার্থ অবগত হুইবে, [ এই পকল গ্রন্থে ] 
পাবদর্শা হইবে এবং [ লকল গ্রন্থেব তন্ত্র ] ধাবক হইবে। সে [কপিলীয়] 
ব্টিতন্ত্রে বিশাব্দ হইবে, সংখ্যা (অর্থাৎ গণিত ) শাস্ত্র, [ শিক্ষানীতি 
অর্থাৎ আচাব শান্তর ], শিক্ষা-কল্পশব্যাকরণ-ছন্দো-নিরুক্ত-জ্যোতিষ এই 
বড়ঙ্গ শাস্ত্র, অন্ত বহু ত্রান্মণ্য শাস্ত্র পারিব্রাজক শান্তর ]ও নীতিশান্ত্রে 
সথপবিনিষিত অর্থাৎ স্থপবিপক্কও হইবে ॥ ১০ ॥ 

সেইজন্ত বলিতেছি, দেবাহুপ্রিয়ে! তোমাৰ দেখা স্বপ্ন অতি যহত্, 
নিশ্চযই কল্যাপকব, শুত, ধন্ত, মঙ্গলাকব, শোভন, আরোগ্যদাযক, 
তু্টিদায়ক, দীর্ঘায়ুঃকারক ও অশেষ সৌভাগ্যের হুচক। এই বলিয়া 
ভূয়োভুয়ঃ তাহাকে বুঝাইলেন ॥ ১১ ॥ 

তখন সে দেবানন্দা! ত্রাক্ষণী খবভদত্ব ত্রাঙ্মণেব নিকট এই সকল 
বৃভাত্ত কান দিযা ও মন্ দিষ! শুনিষা! হ্ষ্টচিভ্তা, আনন্দিত, গ্রী তিসম্পর্না, 
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১০ জিণচরিতং 

জাব হিয়য়া কর-য়ল-পবিগ্গহিয়ং দসণহং সিবসাবন্তং মথএ 
অংজলিং কট্টু উনভদতং মাহণং এবং বয়াসী ॥ ১২॥ 

এবমেয়ং দেবাণুগ্লিয়া ! তহমেয়ং দেবাণুগ্লিয়া! অবিতহ- 

মেয়ং দেবাণুগ্লিয়া ! অসংদিদ্ধমেয়ং দেবাণুগ্সিয় | ইচ্ছিযম্ এযং 
দেবাণুগ্সিয়। ! পড়িচ্ছিয়ম্ এয়ং দেবাণুগ্লিয়া! 

গস পাই সঙ্গে: এসম্ অটুঠে জহেযং তত্তে বৃহ 
কট্টু তে সুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই। তে ন্ুমিণে 

সন্মং পড়িচ্ছিঘা উসভদভেণং মাহণেণং সন্ধিং ওবালাইং 
মাণুস্সগাইং ভোগভোগাইং ভুংজমাণী বিহবই ॥ ১৩॥ 

তেণং কালেশং তেণং সমএণং সকে দেবিংদে দেববায়া 

বজ্জপাণী পুরংদবে সতন্কতৃু সহস্সকখে মঘবং পাকসাসণে 
দাহিপড্ড লোগাহিবঈ ৰত্তীস-বিমাণ-সয়-সহস্- 

* সাহিবঈ এবাবণবাহণে স্থুরিংদে অবযবববখধবে 
আলইয়-মাল-মউড়ে নব-হেম-চারু-চিত্ত-চংচল-কুংডল-বিলিহিজ্জ- 
মাণগংডে [ মহড.টিএ মহজ্জুইএ মহব্বলে মহাযসে মহাণুভাবে 
.মহান্ুকৃখে ] ভান্ুব-বোংদী পলংৰমাণ-বণমালে সোহন্মে কঞ্গে 
সোহন্ম-বড়িংসগে বিমাণে সুহম্মাএ সভাএ সন্ধংসি সীহাসণংসি 
সে ণং তথ বভীসাএ বিমাণ-বাস-সয়-সাহস্সীণং চ্উবাসীএ 
সামাণিয়-সাহস্সীণং তায়ন্তীসাএ তায়ভীসগাণং চউণ্হং লোগ- 

পালাণং অট্ঠণ হং অগ্গমাহিসীণং সপবিবাবাণং তিণহং পবিসাণং 

সম্ভগ হং অশিয়াণং সত্ভণ হং অশিয়াহিবঈণং চউগ.হং চউবাসীতীএ 

আয়-রকৃখ-দেব-সাহস্সীণং অন্নেসিংচ বহুণং সোহম্ম-কগ্নবাসীণ 

বেমাঁণিয়াণং দেবাণং দেবীণ য় আহেবচ্চং পোবেবচ্চং সামিভ্ং 

ভট্টিত্তং মহত্তবগত্তং আপা-ঈসর-সেণাবচ্চং কাবেমাণে পালেমাণে 
মহযা হয়-নট-শীয়-বাইিয়-তংতী-তলতাল-তুড়িয়-ঘণ-মুইংগ-পড়ু- 

সঙ্কে দেবিংদে 



জিনচবিত্র ১১ 

পবম সৌমনন্তুক্তা, হর্ষবশে প্রসারিত-হাদয়! ও [বৃষ্টি-] ধাবাহত কদদ্ববৎ 

সমুচ্ছুপিত-লোমকুপা হইয়া করতলে বন্ধ অঞ্জলিৰ বিসারিত দশ নখ 

ম্তকে ঠেকাইয়। এই বলিলেন ॥ ১২ ॥ 

এ কথা যথার্থ, দেবাসুপ্রিয়। এ কথা প্রকৃত, দেবান্ুপ্রিয় ! এ কথ! 

সত্য দেবাস্ুপ্রিয়! ইহাতে সন্দেহ নাই, দেবান্প্রির়! ইহাই 
অভীম্সিত, দেবান্প্রিয় ! ইহাই প্রত্যতীপ্গিত, দেবানুপ্রিয় ! তুমি যাহা! 
বলিলে তাহাই ইহা বথার্থ লক্ষিত অর্থ, দেবাহ্ুপ্রিয় !--ইত্যাদি বলির 

সেই ্বপ্মগুলি সম্যক্রূপে বরণ কবিয়া লইলেন। ত্বপ্রবরণেব পর 
খষভদত্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে উদার মন্ুষ্য-ভোগ্য নানা ভোগ উপভোগ 

কবিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ 

সেইকালে সেইসময়ে দেবশ্রেষঠ, দেববাজ, বজ্রপাণি, পুরন্নরঃ শতক্রতু 
সহল্রাক্ষ, মঘবান্, পাকশাসন শক্র [ ছিলেন ] দক্ষিণার্ধ লোকাধিপতি, 
বত্রিশ লক্ষ বিমান-ভবনেব অধিপতি, ত্ররাবত-বাহুন, সুরেন্দ্র ও রজোহীন 
আকাশেব স্তায় বস্ত্রধারী, [ পুস্প-] মাল্যে ভূষিত তাহাৰ মুকুট, গণ্ডে 
তাহার | চিত্রপট-বৎ] ঝুলিতেছে চিত্ত-চঞ্চলকর কাচা সোনায় নিথিত 
কুণ্ডল। [ তিনি অতিশয় খদ্ধি-সম্পর, অতিশগ্স দীর্তিশাঁলী, হণ বলবানূ, 

অশেষ কীতিশালী, মহামহিম ও পরম সৌখ্যসম্পন্ন। ] তিনি ভাদ্বর- 
দেহ ও গ্রলম্বমান বনমালায় বিভূষিত। তিনি ছিলেন সৌধর্ম ক্পলোকে 
সৌধর্মাবতংস নামক বিমানে এবং নুধর্মা নামক রাজসভায় শক্রের জন্ত 
নির্দিষ্ট সিংহাসনে সমাসীন। বত্রিশ লক্ষ বিমানলোকবাসী চৌরাশি সহম্র 
সমান মর্যাদা ও সমান আয়ুংসম্পন্ন বিমানবাসী, তেত্রিশ ত্রিদশ ত্রেযস্তংশক), 
চারি লোকপাল, লপরিবাৰ অষ্ট অগ্রমহিষী, (বাহ্, মধ্য ও আত্যন্তর ) 
তিনটি পবিষদ্, সপ্ত অনীক, সপ্ত অনীকপতি, চুরাশি হাজার 'সৈস্তে গঠিত 
আত্ম-বক্ষক দেবসেনা এবং আরও অসংখ্য 'সৌধর্ম-কল্পবাসী দেব ও 
দেবীগণের উপর আধিপত্য, পুবোবতিত্, প্রতৃত্ব, প্রতিপালকত্ব, 
মহভবকত্ব, আদেশ-কভৃত ঈশ্বরত্ব ও সেনাপতিত্ব করিয়া পালন কবিতেন। 
[ এইরূপে ] আখ্যান-নাটক, গীতবাগ্ধ, বীণা, কবতাল, তুড়ী, ঘনমৃদঙ্গ, 
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পডহ-বাইয়-রবেণং দিববাইং ভোখ-ভোগাইং ভুংজমাণে বিহরই 
॥ ১৪ ॥ 

ইমং চ ণং কেবলকঞ্সং জংব,দ্দীবং দীবং বিউলেণং ওহিণা 

আভোএমাণে আভোএমাণে বিহরই। তথ ণং সমণং ভগবং 

সমণং ভগবং মহাবীবং মহাবীবং জংবদ্রীবে দীবে ভাবহে বাসে 
দেবাণগ্দাএ সাহণএ দাঁহিণভটভাঁবহে মাঁহণ-কুংডগ্গামে নয়বে 
কুচ্ছিংদি পানেই উসভদত্বদ্স মাহণস্স কোড়াল-সগোত্তদ্স 

ভাবিয়াএ দেবাঁণংদাঁএ মাহণীএ জলিংধর-সগোত্াএ কুচ্ছিংসি 
গন্তত্বাএ বকৃকংতং পাসই ৷ পাসিত্তা হট্ঠ-তুট্ঠ-চিত্তম্-আণংদিএ 
নংদিএ গীইমণে পবমসোমণস্সিএ হবিস-বস-বিসগ্রমাণ-হিষএ 
ধাবা-হয়-নীব-ুবভি-কুস্থুম-চতডুমালইয়-উসবিষ-বোম-কুৰে বিক- 
সিয়-বব-কমল-নয়ণ-বয়ণে পয়লিয়-বব-কড়গ-তুড়িয-কেউব-মউড়- 
কুংডল-হাঁব-বিরায়ংত-বচ্ছে পালংৰ-পলংবমাণ-ঘোলংত-ভূসণ-ধরে 

-সসংভমং তুবিষং চবল স্ুবিংদে সীহাসণাও অন্তটুঠেই। অন্তুটুঠিতা 

পায়-পীটাও পচ্চোরুহই। পচ্চোরুহিভ্ভ! বেরুলির-ববিট্ঠ-বিট্ঠ- 
অংজণ-নিউণোবিয়-মিসিমিসিংত-মণি-বয়ণ-মংভিয়াও  পাউয়াও 
ওমুযই। ওযুইন্তা এগ-সাড়িয়ং উত্তবাসংগং কবেই। করিত 

অংজলি-মউলিয়-গ্গ-হখে তিখগবাভিমুহে সত্তট্ঠ পয়াইং 
অণুগচ্ছই। অধুগচ্ছিত্তা বামং জাণুং অংচেই। অংটিভা দাহিণং 
জাণুং ধরণিতলংদি সাহট্টু তিক্খুভো মুদ্ধাণং ধবণিতলংসি 
নিবেসেই। নিবেসিভা ঈপিং পচ্ছুল্লমই। পচ্চ,ন্লমিভা কড়গ- 
ভুড়িয-থংভিযাঁও ভূষাও সাহবই। সাহবিত্তা কবয়ল-পবিগ্গহিষং 

সিবপাবন্তং দসণহং মথএ অংজলিং কট্টু এবং বয়াসী ॥ ১৫ 

নমো খু শং অবহংতাণং ভগবংতাণং [১] আদিগনাণং 

তিথগবাণং সয়ং-সংবদ্ধাণং [ ২ ] পুরিসোত্তমাণং পুবিস-সীহাগং 
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পটু, পটহ প্রভৃতি বাগ্ধধবনিব মহা কোলাহলের মধ্যে তিনি দ্েবতোগ্য 
হু ভোগ উপভোগ করিতে করিতে কালাতিপাঁত কবিতেছিলেন ॥ ১৪ | 

তাহাব বিপুল “অবধি” জ্ঞান দ্বারা তিনি তখন জ্থুবীপ নামক 

দ্বীপ (অর্থাৎ মহাঁদেশ )-টিকে দেখি! বেডাইতেছিলেন । সেখানে 
শ্রমণ ভগবান্ মহাবীবকে তিনি এই জন্ুববীপ নামক দ্বীপে ভারতবর্ষের 
দক্ষিণার্ধে ব্রা্মণ কুগুগ্রাম নগবে কোভাল-গোত্রীষ ব্রাহ্মণ খবতদভেব 

জালদ্ধব-গোত্রীয়! ভার্যা দেবানন্াব কুক্ষিমধ্যে গর্ভরূপে অবস্থান কবিতে 

দেখিলেন। দেখিয়া হৃষ্ট-তুষ্ট-চিত্, আনন্দ-গদ্গদ, প্রীতিসম্পয় ও পরম 
সৌমনভযুক্ত হইলেন। হর্ষবশে তীহার হৃদস্স বিসাবিত হইল | [বৃষ্টি ]- 
খাবায় আহত হ্বরতি নীপকুদ্থমের পুলকিত চঞ্চুব ন্যায় তাহার লোমকৃপ 

সমূহ উচ্ছৃসিত হইয়া! উঠিল। বিকসিত শ্রেষ্ঠ পদ্মদলেব গ্ায় তাহার নয়ন 
ও মুখপ্রী পুলকিত হইল। বাহুতে উত্তম বলয়, ক্রুটিক (চুডি ) ও কেযুর 
(তাগা) ছুলিতেছে, মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুগ্ডল ও বক্ষে হাব বিরাজমান । 

ভূষণ সমূহে প্রলম্বমান প্রীলম্ব ( দৌলক ) ঘুবিয় ঘুবিষ! ছুলিতেছে। 
সসম্ত্রমে ত্ববািত হ্ইয়! চমকিষা উঠি] হবেন্ত্র সিংহাসন ত্যাগ কবিয়া 
পাদপীঠে (পা-দানিতে ) নামিলেন। বৈদূর্যবর্ণ শ্রেষ্ঠ অবিষ্টাগ্রনের 
(অর্থাৎ বাঁণিস প্রলেপেৰ ) নিপুণ প্রয়োগে মিস্মিসে ও চক্চকে 
মণি-রত্ব-মপ্তিত পাঁদুকা অবমোচন কবিলেন (খুলিলেন )। তাবপর 

পবিধেষ বন্তরানিব একখুঁট ঘাঁভে তুলিয়া উত্তবীয় ন্ববপে স্থাপন 
কবিলেন। তাবপব হস্তাগ্রে পুষ্প মুকুলের স্াঁয় অঞ্জলি বীধিক্না৷ তীর্থকবের 

অভিমুখে সাত-আট পা অগ্রসব হইয়া অন্থগমন কবিলেন। তারপর 

বাম জানু বাঁকাইধা দক্ষিণ জানুতে ধরণীতলে তব দিয়া তিনবা'ব 
ধবণীতলে মস্তক স্থাপন করিলেন (মাথা ঠেকাইলেন)। তারপর 
ঈবৎ মস্তকোভোলন কবিষা কটক-ক্রুটিক-শুস্তিত ভূজঘয় সামলাইয! 
লইলেন। তাবপৰ করতলে বদ্ধ অঞ্জলির বিসাঁবিতি দশ নখ মাথাষ 
ঠেকাইগ্জা এইবপ বলিলেন ॥ ১৫ ॥ 

অর্থৎদিগকে ন্মস্কাব, ভগবৎদিগকে নমস্কাব। আদিকরদিগকে, 
তীর্থকবদিগকে ও শ্বং-সংবুদ্ধদিগকে নমস্কাব। পুরুযোভমদিগকে, পুকষ- 
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পুবিস-বর-পুংডবীয়াণং পুরিস-বর-গংধহথীণং [৩] লোগ্তন্ত- 
মাণং লোগ-নাহাণং লোগ-হিরাণং লোগ- 
পইঈবাণং লোগ-পজ্ঞোরগরাণং [৪ ] অভর- 

দয়াপং চক্খুদয়াণং মগ্গদয়াণং নবণদরাণং জীবদরাণং বোহিদযাণং 
[৫] খন্মদরাণং ধন্মদেসয়াঁণং ধল্মনারগাণং খন্মসাবহীণত ধন্- 
বব-চাউরংতচক্ষবস্ীণং [৬] দ্ীবো তাণং সরণং গঈ পইট্ঠা 
অগ্রড়িহর-বর-নাণ-দংলণ-ধবাঁপং বিরুষ্ট-ছউমাণং [৭] ভিথাণং 
জাবরাণং তিন্নাণং তাররাণং ব্দ্ধাণং বোহ্য়াণং যুদ্তাণং মোষগাণং 

[৮] ব্বনূণং নব্বদরিদীণং দিবং অরলণ্ অরুয়ম্ অণংতন্ 
অক্খবং অববাবাহম্ অপুণরাবভি-লিছ্ধি-গই-নানধের়ং ঠাণং 
নংপত্তাণ, নমো জিণাণং জিয়-ভয়াণ, [৯] ননো থু, ণং 

সঘণস্ন ভগবও মহাবীবন্দ আদিগবস্ন চরম-ছিথগবস্ন 
পুববতিথরব-নিদ্িট্ঠদ্্স | বংদাদি ণং ভগবংতং তথগবং 

ইহগগএ। পাঁসউ মে ভগবং থগঞএ ইহগয়ং তি কট্টু লবণ; 
ভগবং মহাঁবীরং বংদই নমংসই | নযংপিত্তা লীহাসণ-বরংসি 

পুরখাঁভিমুহে সঙ্গিসল্লে ৷ ভএ ণং তল্ন সদন 

[ অন্তথিয়ে ] চিংতিএ পথিএ নণোগরে সংকর্পে সমুষ্লজ্জিখা 
॥১৩॥ 

ন এয়ং ভূয়! ন এযং ভব্বং। ন এরং ভবিদ্নং! 

জং ণং অবহংতা বা চক্ষবট্রী বা বলদেবা বা বাুদেবা বা 
ংতকুলেন্ু বা পংতকুলেনু বা তুচ্ছকুলেনু 

ন পুযং ন ভবিন্বং এফং বা দরিদ্দকুলেন্ত বা কিবিণকুলেনু বা 

ভিক্খাগকুলেন্ু বা মাহণকুলেন্দু বা আরাইংসু বা আয়াইংতি 
বা আয়াইস্নংতি বা ॥ ১৭॥ 

নমোক্ষাবং বলেই 

সন্কন্স সংকগ্নে 
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সিংহদিগকে ও পুরুষ-গন্ধহভীদিগকে নমস্কাব। লোকোভমদিগকেঃ 

লোকনাথদিগকে, লোকহিতৈষীদিগকে, লোকপ্রদীপদ্দিগকে ও লোক- 

ছ্যাতিকরদিগকে নমস্কাব। অভষ-প্রদানকারী দিগকে, দৃষ্টিদানকারী দিগকে, 

পথগ্রদর্শনকারীদিগকে, শরণ-প্রদানকাবীর্দিগকে, জীবন-প্রদানকারী- 

দ্িগকে ও বোধিপ্রদানকারীদিগকে নমস্কার। ধর্মদানকাবীদিগকে, 

ধর্মদেশনাকাবীদিগকে, ধর্মনাযকদিগকে, ধর্মসাবধিদিগকে ও চতু্দিগন্ত- 
শ্রেষ্ঠ ধর্মচক্রবর্তীদিগকে নমস্কার । সেই ব্যাবৃত্ত-ছগ্প ( ছিন্ন-মিথ্যাজ্ঞান ), 
অগ্রতিহত-বব-জ্ঞান-দর্শনধরদিগকে নমস্কাব, যাঁহাবা [ এ জগতে ] প্রদীপ- 

স্বরূপ, ত্রাণকর্তা, শবণদাত1, গতিদাতা৷ ও প্রতিষ্ঠাক্বরূপ। জিনগণকে, 

জয়দান-কাবিগণকে, উত্তীর্ণগণকে, উত্তারকগণকে, বুদ্ধগণকে, বোধিদান- 

কারকগণকে, মুক্তগণকে ও মুক্তিদ্ানকারকগণকে নমস্ক'ব | সর্বজ্ঞগণকে, 

সর্বদর্ণিগণকে এবং সেই জিতভয জিনগণকে নমগ্কাব, ধাহারা শিব, 
অচল, অবূপ, অনন্ত, অক্ষয়, অব্যাঘাত এবং অপুনব্াবর্তা সিদ্ধি, 

গতি ও নামখেয় প্রাপ্ত হুইয়্াছেন। আদিকব, সর্বশেষ তীর্থকব, 
পূর্বতীর্থকরগণকর্তৃক নির্দিষ্ট শ্রমণ ভগবান্ মহাবীবকে নমন্কাব। এখান 
হইতেই আমি ওখানে স্থিত ভগবানেব বন্দনা! করিতেছি। ওখান 

হুইতেই ভগবান্ এখানে আমাৰ প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই বলিয়া 
তিনি শ্রমণ ভগবান্ মহাবীবেৰ বন্দনা! কবিলেন এবং তাহাকে নমস্কার 
কবিলেন। তাবপব তাহা সেই শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে পূর্বমুখী হইযা 
বসিলেন। তখন সেই দেবগণের রাজা ও দেবগণের শ্রেষ্ঠ শক্রের 
মযনোমধ্যে এই অধ্যধিত [ অভীষ্ট ] ও ব্যাকুল ( মূলে চিন্তাধুক্ত ) 
প্রার্থন সঙ্কলিত হইল ॥ ১৬ ॥ 

এবপ [ কখনও ] হয় নাই, এপ [ কখনও ] হওয়া উচিত নয়, 
একপ [ কখনও ] হইবেও না! অস্তাজকুলে, নিম্নকুলে, তুচ্ছকুলেঃ 
দবিদ্রকূলেঃ ক্কপণকুলে, ভিক্ষুককুলে, ব্রাক্গণকুলে [ কখনও ] কোনও 
অর্থৎ বা চক্রবর্তী, কোনও বলদেব বা বাস্থদেব আসেন নাই, 
আসেন না বা আসিবেন ন! ( অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিবেন লন) ॥ ১৭ | 



১৬ জিণচবিত্তং | 
এবং খলু অরহংতা বা চক্বন্টী বা বলদেবা বা বানুদেবা বা 

উগ্গকুলেন্থ বা ভোগকুলেস্থ বা বাইন্কুলেন্তু বা ইক্খাগকুলেন্ু 
বা খত্তিয়কুলেন্ছু বা হরিবংসকুলেন্থু বা অননয়বেনু বা তহগ্লগারেন্থ 
বা বিস্ুদ্ব-জাই-কুল-বংসেস্থ বা আযাইংস্থ বা আয়াইংতি 
বা আয়াইস্সংতি বা ॥ ১৮॥ 

অখি পুণ এসে বি ভাবে লোগচ্ছেবয়-ভূএ অণংতাহিং 
ওসপ্লিণী-উস্সপ্সিণীহিং. বিইন্কংতাহিং সমুগ্নজ্জই [১০০] 

এনে বি ভাবে লোগ- 25288 5৮5 
চর সমুরক্জই অধিজ্জিন্নস্দ উদএণং জং পং অবহংতা বা 

চ্কবট্রী ব! বলদেবা বা বাসুদেব! বা অংতকুলেস্থু 

বা পংতকুলেস্থ বা তুচ্ছ-দরিদ্দ-িক্খাগ-কিবিণ-( মাহণ-) কুলেন্ু 
ররর বা আয়াইংসু বা আয়াইংতি বা গায়াইস্সংতি 

সিক্ধদণেণং নিক্ধমর্ঘত বা কুচ্ছিংসি গন্তভাএ বকমিংস্থ বা বকমংতি বা 
বকমিস্সংতি বা। নো চেব ণং জোণি-জন্মণ- 

নিকৃখমণেণং নিক্খমিংস্থ বা নিকৃখমংতি বা নিকৃথমিস্সংতি বা ॥১৯ 
অযং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীবে জংব.দ্দীবে দীবে 

ভাবহে বাসে মাহণ-কুংডগ্গামে নয়বে উসভদত্তস্স মাহণস্স 
কোড়াল-সগোভ্স্ম ভাবিয়াএ দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধব- 
সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গন্তত্তাএ বন্ধংতে ॥ ২০॥ 

তং জীয়ম্ এয়ং তীয়-পচ্চপ্র্-মণাগয়াণং সক্কাণং দেবিং- 
দাণং দেব-বাঈপং অবহংতে ভগবংতে তহপ্পগাবেহিংতো অংত- 

কুলেহিংতো পংতকুলেহিংতো তুচ্ছ-দবিদ্ব-ভিকৃখাগ-কিবিণ- 

কুলেহিধতো তহপ্লগাবেন্থু বা উগ্গকুলেন্ু বা ভোগকুলেন্ু বা 
বাইন্নকুলেস্ু বা নায়-খভভিয়-হবিবংস-কুলেন্ু বা অনয়রেসু বা 
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অর্থৎগণ, চক্রবত্তিগণ, বলদেবগণ ও বাহ্ছদেবগণ নিশ্চয়ই উগ্র 

( অর্থাৎ উচ্চ) কুলে ভোগ-( অর্থাৎ ভোগৈষ্বর্যসম্পন্ন ) কুলে, রাজন্ত- 

কুলে, ইক্ষাাকুকুলে, ক্ষত্রিয়কুলে, হরিবংশকুলে অথব। এ প্রকাব অন্ত 

কোনও জাতি-বিশ্তদ্ধ কুলে ও জাতি-বিস্ুদ্ধ বংশে আিয়াছেন (অর্থাৎ 

জন্ম লই্যাছেন ), আসেন বা আলিবেন ॥ ১৮ ॥ 

অথব! অন্তহীন অব্স্পিণী ও উৎসপিণী | ক্রাস্ত্যাত্বক ] কালপ্রবাহে 
এবপ লোকাশ্চর্য-ভূত ব্যাপার ঘটিতেও পাঁবে। কোনও অজ্ঞাত কারণে 
গোত্র, নাম, বা কর্ম ক্ষষ কবিতে বা জয় করিতে ন1 পারার ফলে 

হযতো! কোনও অর্থৎ বা চক্রুবর্তা বা বলদেব ব! বাসুদেব কখনও 

কোনও অন্ত্যজ € অর্থাৎ চগ্াল) কুলে, প্রাস্ত (বা নিয়) কুলে, 

অথব। তুচ্ছকুলে, দরিব্রকুলে, কৃপণ [ বা ব্রাহ্মণ ] কুলে আসিয়াছেন, 
আসিয়া থাকেন বা আঁসিবেন এবং কুক্ষিমধ্যে গর্ভরূপে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছেন, হইক্কা। থাঁকেন ব হইবেন। কিন্তু নিশ্চযই তাহারা কখনও 
(ধঁ সকল নীচকুলে) যোনি-জন্ম দ্বার! নিঙ্ছান্ত হন নাই, হন না 
বা হইবেন না ॥ ১৯॥ 

এখন শ্রী শ্রমণ' তগবান্ মহাবীর জন্দুদীপ নামক দ্বীপে (অর্থাৎ 

মহাদেশে ) ভাবতবর্ষ নামক বর্ষে (অর্থাৎ দেশে) ব্রাঙ্ষণ-কুগুগ্রাম 

নগরে কোডালগোত্রী় খষতদত্ত নামক ব্রাহ্মণের ভার্যা জাঁলন্ধর 

গোত্রীযা দেবানন্দ। নানী ব্রাক্ষণীব কুক্ষিমধ্যে গর্ভৰপে অবস্থান 

করিতেছেন ॥ ২০ ॥ 

এন্ধপ ক্ষেত্রে অতীত বর্তমান ও অনাগত এই তিন কালে দেবশ্রেষ্ঠ 
ও দেববাজ শক্রদিগে সনাতন্ রীতি এই যে তীহাব! প্র প্রকার 
অন্ত্যকুল হইতে, তুচ্ছকুল, দবিদ্রকুল, ভিক্ষুককুল বা ক্কপণকুল হইতে 
অর্থৎ ও ভগবৎদিগকে এ প্রকাঁৰ উচ্চকুলে, ভোগৈষ্্যসম্পন্ন কুলে, 
বাজন্তকুলে, জ্ঞাতৃ-ক্ষপ্রিয়কুলে, হবিবংশকুলে অথবা অন্তর কোনও 
জাতি-বিভ্ুদ্ধ বংশে ব! কুলে] বাহার! রাজ্যগ্রী ভোগ করিতেছেন ও রাজ্য 

0, .93--9 
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ভহগ্গগারেন্থ বিসুদ্ধ-জাই-কুল-বংসেন্থু বা [ বজ্জ-দিবিং কাবমাণেন্ু 
-পালেমাণেন্ ] সাহবাবিভ্তএ। তং সেবং খলু মম বি সমণং ভগবং 
মহাবীরং চরমতিথয়রং পুবব-তিখয়র-মিন্থিট্ঠং মাহণকুগ্গ্গামাও 

“নয়রাও উসভদত্তম্স মাহণস্স কৌড়ালসগোত্তদ্স ভাবিয়াএ 
দেবাণংদাঁএ মাহণীএ জালংধর-সগোত্তাএ কুচ্ছীও খত্তিরকুণ্ুগ্গামে 

«. নয়বে নাষাণং খভতিয়াণং সিদ্বখস্স খত্তিবস্স 
্ বিগ কাসবগোভস্স ভাবিয়াএ তিসলাএ খতিয়াদীএ 
কুচ্ছিংসি নাহরাধিতএ বাসিট্ঠসগোত্বাঁএ কুচ্ছিংসি গন্ততাঁএ সাহবা- 
রর বিভুএ। জে বি'য় ণং সে তিলাএ খত্তিয়াশীএ 
গন্তে তং পিঁয়ণং দেবাঁণংদাঁএ মাহণীএ জালংধব-সগোত্াএ 

কুচ্ছিংসি গ্ততাঁএ সাহবাবিভএ তি কট্টু এবং 
৮ এ. অংপেহেই! এবং সংগেহি্তা হবিণেগমেসিং 

পায়ন্তাণিযাহিবইং দেবং সন্দাবেই । হুবিণেগ- 
মেসিং দেবং সন্দাবিত্তা এবং ববাসী ॥ ২১॥ 

এবং খলু দেবাণুগ্লিযা | ন এরং ভূয়ং। ন এয়ং ভব্বং। 
ন এযং ভবিস্সং জং ণং অবহংতা বা! চক্বন্ট্রী বা বলদেবা বা 
বাস্ুদেবা বা অংত-পংত-কিবিণ-দবিদ্দ-তুঁচ্ছ-ভিক্খাগ-নাহণ- 

কুলেন্ু বা আয্াইংস্থ বা আযাইংতি বা আরাইস্সংতি বা। 

এবং খলু অবহংতা বা চক্ক-বল-বান্ুদেবা বা! উগ্গকুলেন্তু বা 

ভোগ-রাইন্ন-খত্তিয়-ইক্খাগ-হরিবংস-কুলেন্্ু বা অন্নয়বেন্ু বা 

তহপ্নগাবেস্থ বিশ্ুদ্ধ-দ্রাই-কুল-বংসেন্থু আযাইংস্থ বা আয়াইংতি 
বা আরাইস্সংতি বা ॥ ২২ ॥ 

অথি পুণ,এসে ভাবে লোগচ্ছেবরভূএ অণংভাহিং উন্সপ্রিশী- 

ওসপ্লিণীহিং বিইক্কংতাহিং সমুগ্রজ্বই নামগোভস্র কন্মস্স 



জিনচরিত্র ১৯ 

পালন করিতেছেন সেইরূপ কুলে ] স্থানান্তরিত করিয়া (সামলাইয়!) 
বাখা উচিত। সেইছন্ত এখন আমারও উচিত এই যে ত্রাঙ্গাণ- 

কুগুগ্রাম নগরে কোডালগোত্রীয় খষতদত্ত ব্রা্মণেব জালম্ধরগোত্রীয়া 

ভার্ষা দেবানন্দার কুক্ষি হইতে পূর্বভীর্ঘগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট শেষ তীর্থকর 
শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরকে ক্ষত্রিয়-কুগুগ্রাম নগরে জ্ঞাতৃক্ষত্রিয় -কাশ্াপ- 
গোত্রীয় সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের ভার্া বশিষ্ঠগোতীয়া ত্রিশলা৷ ক্ষতরিয়াণীর 
কুক্ষিমধ্যে গর্ভবপে স্থানাভ্তবিত করিয়া বাখি এবং ত্রিশল! ক্ষত্রিয়াণীর 

গর্ভমধ্যে ষে আছে তাহাকেও জালন্ধবগ্োত্রীয়! ব্রাঙ্গণী দেবানন্শার কুক্ষি- 

মধ্যে গর্ভরূপে স্থানীস্তরিত করিয়। রাখি। এইরূপ চিন্তা করিস চারিদিকে 
চাহিয়া তিনি পদাতিক বাহিনীব অধিপতি শক্রাদেশ-পাঁলনে নিযুক্ত 

হপ্লি-নৈগমৈবীকে ডাকিলেন। ডাকিয়া! এইকপ বলিলেন ॥ ২১ ॥ 

শোন হে দেবান্ুপ্রিয় ! এরূপ [ কখনও ] হয় নাই, এরূপ![ কখনও ] 

হওয়া উচিত নয়, এরূপ [ কখনও ] হইবে না; কোনও অর্ছৎ 
কোনও চক্রবর্তী, কোনও বলদেব বা কোনও বাস্থদেব কোনও 
অস্ত্যকুলে, কোনও নিয়কুলে, কোনও তুচ্ছকুলে, দরিদ্রকূলে, তিক্ষুক- 

কুলে বা ক্কপণ কুলে আসেন নাই, আদেন না বা আলিবেন না। 
অর্ৎগণ, চক্রবর্তিগণ, বলদেবগণ ও বাহুদেবগণ নিশ্চিতই উচ্চকুলে, 
ভোগৈহর্য-সম্পর কুলে, ক্ষত্রিষকুলে, ইক্ষাকুকুলে, হুরিবংশকুলে বা 
প্রবাৰ অন্ত কোনও জাঁতি-বিশুদ্ব কুলে বা বংশেই আসিয়াছেন, 
আসিক়া থাকেন ও আসিবেন ॥ ৎ২ ॥ 

অথবা! অন্তহীন উৎস্পিণী ও অবসপিণী (ক্রান্ত্যাত্বক )_ কালগ্রবাহে 
গরপ্নপ লোকাশ্চ্যভূত ব্যাপারও ঘটিতে পাবে। কোনও অজ্ঞাত 



২০ জিণচবিভ্ং 

অকৃথীণস্স অবেইয়স্স অণিজিন্নস্স উদএণঙ জং ণং অবহতা 
বা চক্কবন্টী বা বলদেবা৷ বা বাসুদেব! বা অংতকুলেন্ু বা পংত- 
কুলেন্ু বা তুচ্ছ-দরিদ্দ-কিবিণ-ভিক্খাগ-কুলেন্ু বা আয়াইংস্থ 
বা আয়াইংতি বা আয়াইস্সংতি বা। নো চেব পং জোণি- 
জদ্মণ-নিকৃখমণেণং নিক্খমিংস্থ বা নিকৃখমংতি বা নিক্খমিস্সংতি 
বা॥২৩॥ 

অয়ং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীবে রব দীবে ভাবহে 
বাসে মাহণ-কুগুগ্গামে নযবে উস্ভদত্তস্স মাহণম্স কোড়াল- 
সগোত্তস্স ভারিয়াএ দেবাণংদাঁএ মাহণীএ জালংধব-সগ্গোত্বাএ 
কুচ্ছিংসি গত্তভাঁএ বক্ংতে ॥ ২৪ ॥ 

তং জীয়ং এয়ং তীয়-পচ্চ,প্নন্নম অণাগযাণং সব্কাণং দেবিং- 
দাণং দেববাঈশম্ অরহংতে ভগবংতে তহপ্নগাবেহিধতো অংত- 
কুলেহিংতো পংত-কুলেহিংতো তুচ্ছ-কিবিণ-দবিদ্ব-ভিক্থাগ- 
মাহণ-কুলেহিংতো৷ ভহগ্পগাবেস্তু উগ্গ-কুলেন্ু বা ভোগ-বাইন্ন- 
[ নায়- ]খত্তিয়-ইক্থাগ-হবিবংস-কুলেন্থ বা অন্যয়বেস্থ বা 

তহপ্নগারেন্ু বিসুদ্ধ-জাই-কুল-বংসেন্ু বা সাহবাবিভুএ॥ ২৫॥ 

তং গচ্ছ ণং তুমং সমণং ভগবং মহাবীবং মাহণ-কুণ্ড-গ্গামাও 

নয়রাও উসভদত্তস্স মাহণস্স কোড়ালসগোত্তস্স ভাবিযাঁএ 

দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধব-সগোত্তাএ কুচ্ছীও খত্তিষ-কুণ্ 

গৃগামে নষবে নায়াণং খস্তিযাণং সিদ্ধখস্স খত্তিয়স্ম কাসব- 

হি গোতভ্তস্ম ভাবিয়াএ তিসলাঁএ খত্তিযাণীএ 

তিদলাএ কুচ্ছিংসি বাসিট্ঠ-সগোত্তাএ কুচ্ছিংসি গন্তত্তাএ সাহ্- 

সাহরাহি রাহি। জেবি যণং সে তিসলাএ খন্তিযাণীএ 

গত্তে তং পি য় ণং দেবাণংদাএ মাহদীএ জালংধব-দগোত্তাএ 



জিনচরিত্র ২১ 

কারণে নাম, গোত্র বা কর্ম ক্ষয় করিতে ব1 জয় কবিতে না পারার 

ফলে হয়তো কোনও অর্থৎ বা চক্রবর্তা বা বলদেব বা বাস্থদেব 

কখনও কোনও অন্ত্যকুলে, পরাস্ত (€বা নিম্ন) কুলে, তুচ্ছকুলে, 

দরিদ্রকুলে, কৃপণকুলে বা ভিক্ষুককুলে আসিয়্াছেন, আসিয়া থাকেন 

বা আদসিবেন। কিন্তু তীহাবা কখনও (প্র-সকল নীচকুলে ) যোনি- 

জন্ম দ্বাব! নিঙ্ান্ত হন নাই, হন না বা হইবেন না ॥ ২৩॥ 

এখন ওই শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর জন্থুরীপ নামক দ্বীপে ( অর্থাৎ 

মহাদেশে ) ভাবতবর্ষ নামক বর্ষে (অর্থাৎ দেশে ) ব্রাঙ্গণ কুগগ্রাম 

নগরে কোভালগোত্রীয় খবভদত্ত নামক ব্রাহ্মণের ভার্যা জাঁলম্ধব- 
গোত্রীব! দেবানন্দা ব্রাহ্মণীর কুক্গিতে গর্ভবূপে অবস্থান কবিতেছেন ॥ ২৪ ॥ 

এরূপ ক্ষেত্রে অতীত, বর্তমান ও অনাগত এই তিন কালের 

দেবশ্রে্ঠ ও দেবরাজ শক্রদিগের সনাতন রীতি এই যে তাহারা 
শী প্রকাৰ অন্ত্যকুল হইতে, প্রান্তকুল হইতে, তুচ্ছনুল, ব্কপণকুলঃ 
দবিদ্রকূল, তিক্ষুককুল বা ব্রাহ্মণকুল হইতে প্র প্রকাব উচ্চকুলে, 

তো গৈষ্ব্সম্পন্নকুলে, রান্তকুলে, [ জ্ঞাতৃ- [ক্ষত্িষকুলে, ইক্ষ্াকুকুলে, 
হরিবংশকুলে বা প্র প্রকাব অন্ত কোনও জাতিবিশুদ্ধ কুলে ব! বংশে, 

" স্থানান্তরিত কবেন ॥২৫ ॥ পু 

গ্তবাং তুমি ব্রাঙ্গণকুগ্ুগ্রাম নগবে বাঁও। সেখানে শ্রমণ ভগবান্ 

মহাবীবকে কোড়াল-গোত্রীয় খবতদত ব্রাহ্মণের ভার্যা জালন্ধবগোত্রীযা 

দেবানন্দা ব্রাহ্মণীব কুক্ষি হইতে ক্ষত্রিয় কুগুগ্রাম নগরে জ্ঞাতৃক্ষত্রিয় কাশ্তপ- 
গোত্রীয় সিদ্ধার্থেৰ বাশিষ্ঠ-গোত্রীয়া ভার্া ত্রিশলাব্ কুক্ষিতে গর্ভবপে 
স্থানাস্তবিত কবিয়া (সামলাইয়া ) রাখ? আর সেই জ্রিশলা ক্ষত্রিষাণীর 
কুক্ষিতে (গর্ভে) যে আছে তাহাকে জালম্ধর-গোত্রীয়। দেবানন্দা ব্রাহ্মণীব 



২২ জিণচরিভতং 

কুচ্ছিংসি গন্ততাএ সাহবাঁহি। সাহবিভ্তা মম এযং আগতিয়ং 
খিপ্লমেব পচ্চপ্লিণাহি ॥ ২৬ ॥ 

তএ শং সে হবিণেগমেসী পায়ত্তাণিয়াহিবঈ দেবে সক্কেণং 
দেবিংদেং দ্েববন্া এবং বুত্তে সমাণে হট্টতুট্ঠে আপংদিএ 
[ পুত বাণ ৩ ] জাব হিয়য়ে করয়ল [ পু বাণ ৫ ]জাবত্তি কটু 
এবং জং দেবো আণবেই ত্তি আশাঁএ বিণএণং বয়ণং পড়িম্থণেই। 
এবং পড়িম্থণিত্ সক্কস্স দেবিংদস্স দেববন্নো অংতিআও 

পবিণিক্খমই উত্তবপুবথিমং দিসীভাগম্ অবকমই । অবরমিত্তা 
বেউবিবয়সমুগ্ঘাএণং সমোহণই। সমোহণিতা সংখিজ্জাইং 
জোয়ণাইং দংডং নিস্সবই । তং. জহা বয়ণাণং বয়বাণং 
বেরুলিয়াণং লোহিয়কৃখাণং মসাবগল্লাণং হংসগন্তাণং পুলযাণং 
সোগংধিয়াণং জোইরসাণং [ জোইসরাণং] অংজাণং অংজণ- 
পুলয়াণং [ বয়ণাঁণং | জায়ববাণং স্ুভগাণং অংকাণং ফলিহাণং 

রিট্ঠাণম্ অহাবায়বে পোগ্গলে পবিসাড়েই। পবিসাড়িত্ত 
অহাস্থহুমে পোগ্গলে পরিয়াদিয়তি ॥ ২৭ ॥ 

পবিয়ািইত্তা ছুচ্চংপি বেউব্বিয়-সমুগ্ঘাএণং সমোহণই। 
সমোহণিত্ত। উত্তব-বেউবিবয়ং বং বিউব্বই। বিউবিবত্তা তাএ 
উকৃকিট্ঠাএ তুবিযাএ চবলাএ ছেআএ চংভাঁএ জযণাএ উদ্ধ,যাএ 

সিগ্ঘাএ দিববাএ দেবগঈএ বীতীবয়মাণে বীতীবযমাণে তিবিয়ম্ 
অসংখেজ্জাণং দীবসমুদ্ধাণং মজ.ঝংমজ.ঝেণং জেণেব জংবুদ্রীবে 

দীবে জেণেব ভাবহে বাসে জেণেব মাহণকুগ্গ্গামে নয়বে জেণেব 

উসভদত্তস্স মাহণস্স গিহে জেণেব দেবাণংদা মাহণী তেণেব 

উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্া আলোএ সমণস্দ ভগবও মহাবীবস্স 



জিনচর্িত্র তত 

কুক্ষিতে গর্ভরূপে স্থানান্তরিত কবিয়! ( দামলাইয়া ) রাখ । রাখিয়া শীঘ্রই 

আমার এই আদেশ প্রতিপালন সংবাদ আমার কাছে নিবেদন কব ॥২৬ ॥ 

তারপব সেই পদাতিকবাহিনীর অধিপতি হরিনৈগমেধী দেব 

দেবশ্রেষ্ঠ দেববাজ শক্ু কতৃক এইবপে আদিষ্ট হইয়া! হষটচিত্ ও 

আনন্দিত হইলেন। পবম সৌমনভ্তবশে তাহার হৃদয বিসারিত 

হুইল। তাঁবপর তিনি কবতলে বদ্ধ অঞ্জলির বিসারিত দশ নখ 

মাথায ঠেকাইয়া যে আল্ঞ! দেব+ বলিয়া বিনয়-বচনে আদেশ গ্রহণ 

করিলেন। তারপর তিনি দেবশ্রেষ্ঠ দেবরাজ শক্রের নিকট হুইতে 

নিশ্াস্ত হুইয়! উত্তবপূর্ব দিগৃ-বিভাগে অব্তরণ কবিলেন। অবতবণ 
কবিষ। ইন্দ্রজাল বিস্াগ্রভাবে [ সর্বত্র ] সম্মোহন জাল বিস্তার কবিলেন। 

[সন্োহন প্রভাবে ] যোজনগুলি দণ্ড ব! যষ্টিব মত ছোট হুইয়! 

সরিয়া যাইতে লাগিল। বজ্রমণি, বৈদুর্যমণিঃ লোহিতাক্ষমণি, মসারগল্প 

মণি, হংসগর্ভমণি, পুলক্মণি, সৌগন্ধিকমণি, জ্যোতীবস (বা জ্যোতীশ্বব) 

মণি, অগ্জনমণি, অঞ্নপুলকমণিঃ জাতরূপমণিঃ স্থভগমশি, অঙ্কমণ্ি 

স্কটিকমণি ও অরিষমণি [ নামক ] বদ্রসমৃহ [ আহ্বণ করিষ! ] তাহাদের 
অসার [ বহির্ভাগ ] বদব ফলের স্তাঁয় ছাঁডাইষা ফেলিলেন। ছাড়াইধ! 
ফেলিয়। তাহাদেব ছুজ্ক্ম সারভাগ গ্রহণ কবিলেন ॥ ২৭ ॥ 

তারপর [তিনি] দ্বিতীয়বাব ইন্দ্রজাল বিস্ঞ1! প্রতাবে সম্মোহন 
জাল বিস্তাব করিলেন। করিয়া উত্তব-বৈভূত্যযুক্ত রূপ বিকৃত 
কবিলেন (নক অদৃস্ত রূপ ধাবণ কবিলেন)]| তাঁবপর তীহ্শৰ 

সেই উৎকৃষ্ট, ত্ববিত, চপল, বিদগ্ধ ( ছেক ), প্রচণ্ড, জয়যুক্ত, উৎকল্লিত, 
ক্রুত, দিব্য ও দ্বেবষোগ্য গতিতে অসংখ্য দ্বীপ (অর্থাৎ মহাদেশ ) 
ও সমুদ্রের মধ্য দিষা ব্যতীপাত (অর্থাৎ ব্যতিক্রম বা উল্লজ্বন) 
কবিষা তির্ষগৃভাঁবে আসিষা জন্ুত্বীপ মহাদেশে ভাবতবর্ষে ব্রাক্মণ- 
কুণ্তগ্রাম নগবে খষতদভ ব্রাহ্মণেব গৃহে দেবানন্দ! ত্রাঙ্গণীব নিকটে 
আসিলেন। আসিফ শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের দৃর্টিপথে [ তাহাকে ] 
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পণামং কবেই। কৰিভ্তা দেবাণংদাএ মাহণীএ সপবিজণাঁএ ওসোঁবনিং 
দলই। দলিত্তা অস্থভে পোগ্গলে অবহবই স্ভে পোগৃ্গলে 
পকৃখিবই। পক্থিবিত্তা অগুজাণউ মে ভগ্ববং ত্তি কট্টু সমণং 
ভগবং মহাবীবং অব্বাৰাহম্ অব্বাৰাহেণং করযলসংপুডেণং 
গিণহই। গিণ্হিত্তা জেণেব খন্িয়কুণ্গ্গামে নয়বে জেণেব 
সিদ্ধথস্স খত্তিষস্স গিহে জেণেব তিসলা খত্তিয়াণী তেণেব 
উবাগচ্ছই ৷ উবাগচ্ছিত্তা তিসলাএ খত্তিযাণীএ সপবিজণাএ 
ওসোবণিং দলই। দলিত্তা অন্থুভে পোৌগ্গলে অবহবই। 
অবহবিন্তা স্থুভে পোগ্গলে পকৃখিবই। পকৃথিবিত্তা সমণং 
ভগবং মহাবীবং অববাৰাহম্ অব্বাবাহেশং তিসলাএ খত্তিয়াণীএ 
কুচ্ছিংসি গত্তভাঁএ সাহবই | জে বি য ণং সে তিগলাএ খন্ভিযাণীএ 
গন্তে তং পি য় ৭ং দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধব-সগোত্তাএ 
কুচ্ছিংসি গন্তত্তাএ সাহবই। সাহবিভ্তা জম্ এব দরিসিং পাউভূএ 
তম্ এব দ্বিসিং পভিগএ ॥ ২৮ ॥ 

তাঁএ উকৃকিট্ঠাএ তুবিয়াএ চবলাএ চংডাএ ছেআএ জযণাএ 
উদ্ধ,যাএ সিগ্ঘাএ দিববাএ দেব-গঈএ তিরিয়ম অসংখেজ্জাণং 
দীবসমুদ্দাণং মজ ঝংমজ বেণং জোযণ-সাহস্সীএহিং বিগ্গহেহিং 
উপ্পযমাণে উপ্পযমাণে জেণমেব সোহম্মে কপ্পে সোহম্ম-বভিংসএ 

বিমাঁণে সক্কংসি সীহাসণংসি সক দেবিংদে দেববায়া তেগমেব 

উবাগচ্ছই । উবাগচ্ছিত্বা সন্কস্দ দেবিংদস্স দেববন্নো! এয়ম্ 
আশন্তিয়ং খিগ্পমূ এব পচ্চপ,পিণই। (ভেণং কালেণং তেণং 

সমএণং সমণে ভগবং মহাবীবে তিন্নাণোবগএ যাবি, হোথা। 

সাহবিজ্জিন্সামি ত্তি জাণই সাহবিজ্জমাণে নো জাণই সাহবিএমি 

ত্তিজাণই। )॥ ২৯॥ 
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প্রণাম করিলেন। তারপব পরিজনবর্গসহ -দেবানলী ব্রা্গণীকে 

নিছুটি [ অবস্থপিনী ] লাগাইয়া! অস্তত বস্ত অপহৃবগ ক্রিয়া! শুত 
বস্তু ছভাইয়া! দিলেন। তারপর “অনুজ্ঞা কক, ভগবন্* বলিষা 

শ্রমণ ভগবান্ মহাঁবীরকে অব্যাহত রাখিয়া করতল-ঈংপুটে' গ্রহণ 

কবিলেন। তাবপর ক্ষত্রিয় কুগুগ্রাম নগবে সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের গ্রহে 
ত্রিশলা ক্ষত্রিয়াধীব নিকট উপস্থিত হইলেন। তারপর পরিজন- 

বর্ম সহ ত্রিশল! কষত্রিয়াণীকে নিছুটি লাগাইধা! নিদ্রাতিভূত কবিলেন। 
তাঁবপব অস্ত বস্ত হবণ কবিয়া! সেখানে শুভ বন্ত ছুডাইলেন'। 
তারপৰ শ্রমণ তগবান্ ম্হাবীবকে অব্যাহত ভাবে, ত্রিশল! 

ক্ব্রিয়াণীব ,কুক্ষিমধ্যে গর্ভরূপে স্থাপন করিলেন। ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ঃণীর 

গর্তে যে ছিল তাহাকে জালন্ধর গোত্রীয! ব্রাহ্মণী দেবান্গ্বার 
কুক্ষিমধ্যে গর্ভবপে সংস্থাপিত কবিয়! বাখিলেন। তাবপর যেদিকে 

আসিষাছিলেন সেইদিকেই ফিবিয্া গেলেন ॥ ২৮ ॥ 
15২ 

তিনি সেই উৎকৃষ্ট; ত্ববিত, চপল, প্রচণ্ড বিদগ্ধ, জযযুক্ত, 
উৎকম্পিত, ভ্রুত, দিব্য ও দেবযোগ্য গতিতে অসংখ্য দ্বীপ (অর্থাৎ 
মহাদেশ) ও শমুদ্রের মধ্য দিয়] সহত্-যোজন-ব্যাগী দেহ লইয়া 
লাফাইয়! লাফাইযা যেখানে শৌধর্মা কল্পে সৌধর্ম্যাবতংস বিমানভবনে 
শক্রীয় সিংহাসনে দ্েবগণেব প্রধান দেবরাজ শর আসীন 
ছিলেন, সেইখানে উপাস্থিত হইলেন। তারপর দেবতাদিগেব প্রধান 
ও দেবতাদিগের বাজা শক্রেব নিকট তাঁহাব আজ্ঞা প্রতিপাঁলন-সংবাদ 
সত্বব জ্ঞাপন করিলেন। (সেইকালে সেইসময়ে শ্রমণ তগবান্ 
মহাবীব ভ্রি-জ্ঞানোপগত ছিলেন £ অপসারিত হইব ইহা! জানিতেন, 
অপসাব্তি হইবাব সমষ"জানিতেন না, এঅপসাব্িত ইাছি? ইহা 
জাঁনিভেন 1) 1 ২৯] 
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তেগং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীবে জে সে 

বাসাণং তচ্চে মানে পংচমে পঁকৃখে আপোয়-বহুলে। তম্স ণং 

আমোফবহলদ্দা আঁলোয়বছুলস্স তেবসী-পকৃখেণং বাসীইং 
তেরমীপক্থেণং রাইিংদিএহিং বিইকৃকংতেহিং তেসীইমস্স 

হথতাহি নক্খতেং রাইংদিয়স্স অংতবা বষ্রমাণে হিযাণুকংপএণং 
“.. দেবেশং হবিণেগমেসিণ। সকবয়ণসংদিটঠেশং 

মাহণকুণুগ্গামাও নয়বাও উসভদত্তদ্স মাহণস্স কোড়াল- 
সগোত্তস্স ভাবিয়াএ দেবাণংদাএ মাহণীএ জালংধব-সগোতাএ 
কুচ্ছীও খত্তিয়কুগুগ্গামে নয়বে সিদ্ধথস্স খত্তিষস্স কাসব- 
গোত্ৃম্স ভারিয়াএ তিসলাএ খত্তিযানীএ বামিট্ঠ-সগোভাএ 
পুববরস্তাববত্ত-কালসময়ংসি হথ্চুত্তবাহিং নক্খত্রেণং জোগমুবাগএণং 
অববাৰাহং অব্বাবাহেণং কুচ্ছিংসি গন্তভাএ সাহবিএ ॥5০। 

জং বয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীবে দেবাণংদাএ মাহণীএ 
জালংধব - সগোস্তাএ কুচ্ছীও তিসলাএ খন্তিয়াশীএ বাসিট্ঠ- 
সগোভাএ কুচ্ছিংসি গবভত্তাএ সাহবিএ তং রয়ণিং চ ণং দা 

জিনিয়া দেবাণংদা মাহদী সয়ণিজ্জংসি নুতভ্তজাগবা 

মহাহথমিণে তিসলাএ ওহীবমাণী ওহীবমাণী ইমে এযাববে ওবালে 
ধ্ কল্লাণে ,পিবে ধন্নে সস্সিবীএ চোদ্দ 

মহাস্ুুমিণে তিমলাএ খত্তিযাণীএ হড়ে পাসিত্তা ণং পড়িবুদ্ধা। 
(তং জহা। গ্রয় উসভ ) [ পু বাণ ২ ] গাথা ॥ ৩১॥ 

জং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীবে দেবাপংদাঁএ মাহদীএ 
জালংধর-সগোত্তাএ কুচ্ছীও তিসলাঁএ খত্তিযাণীএ বাসিট্ঠ- 
সগোতাএ কুচ্ছিংসি গবভত্তাএ সাহবিএ তং বযণিং চ ণং সা 

তিসলা খততিয়াণী তংসি তারিসগংসি বাসঘবংসি অব.ভিংতবও 

সচিত্ত-কম্মে বাহিরও দুমিয়-ঘট্ঠ-মট্ঠে বিচিত্ত-উল্লোয়-চিত্তয- 
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সেইকালে সেইসমষে শ্রমণ ভগবান্ মহাঁবীব ছিলেন বর্ষা খতুর 

তৃতীয মাসে পঞ্চম পক্ষে অর্থাৎ আশ্বিন মাসেব কৃষণপক্ষেব ত্রয়োদশী 

তিথিতে । [ গর্ভবাঁসের ] বিবাশি বাত্রিদিন গত হইধাছিল, তিরাশি 

দিন চলিতেছিল। [ সেইদিন ] শক্রেব আদেশে হিতার্থী ও অন্থুকম্পী 

দেব হুরিনৈগমৈষী ব্রান্গপকুগগ্রাম নগরে কোভালগোত্রীকস ব্রাহ্মণ 

ধষভদত্তেব ভার্ধ্যা জালন্ধরগোত্রীয় ত্রাক্মদী দেবানন্দাব কুক্ষি হইতে 

কত্রিয়-কুগুগ্রাম নগরে কাণ্তপ-গোত্রীয় ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থের ভার্যা 

বাশিষ্-গোত্রীয়া ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলাব গর্ভে মধ্যবাত্র সময়ে হস্োতরা 

নক্ষত্রের যোগে অব্যাহতভাবে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীবকে গর্ভান্তরিত 

করিষা বাখিযাছিলেন ॥ ৩০ ॥ 

যে ব্জনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাঁবীব জালম্বব-গোতীয়া ক্রাঙ্মণী 
দেবানন্দাব কুক্ষি হইতে বাশিষ্ঠ-গোত্রীষা ক্ষত্রিয়াণী ভ্রিশলাব কুক্ষিতে 
গর্ভাস্তবিত হুন, সেই রজনীতে দেবানন।| ব্রাহ্মণী শয্যায় স্গুজাগব 
অবস্থাক্ ঘুয়াইয়! ঘুমাইষ| দেখিলেন যে তীহাব সেই উদার, কল্যাণকর, 
শুভ, থন্ত, মঙগলাকৰ ও শোভন চতুর্দশ মহাম্বপ্ন ত্রিশলা ক্ষক্রিয়াণী 

কতৃক্ষি অপহৃত হুইযাছে। দেখিয়! তিনি জাগিষা উঠিলেন। [ তীহার 
সেই অপহৃত ] হ্প্রগুলি এই ঃ 

গজ, বৃষত, সিংহ অভিষেক, [ পু্প- দাম, শশী, দিনকর, ধ্বজ, 
কুস্ত, পল্মসরোবব, সাগব, বিমাঁনভবন, বত্ধেোচ্চয় ও অগ্ভিশিখা ॥ ৩১ ॥ 

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর জালন্ধবগোত্রীব! ত্রাহ্মণী 
দেবানন্দাব কুক্ষি হইতে বাশিষ্ঠ-গোত্রীয়! ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলাব কুক্ষিতে 
গর্ভান্তবিত হন, সেই রজনীতে সেই ত্রিশলা ক্ষত্রিয়ামী যে গৃহে ছিলেন 
সে গৃছের অত্যন্ত ভাগ চিত্রকর্ম-শোঁভিত ছিল ১ বহির্ভাগ চুণকাম কৰা, 
ঘবা-মাঁজা) বিচিঅ ছাদের অভ্রন্তব ভাগ চিত্র-খচিত) ভূমিভাগ 
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তলে মণি-বধণ-পণাপিয়-অয়াবে বহু-সম-ন্ুবিভত্ত-ভূমি-ভাগে 
পংচ-ব্র-নবস-নুবভি-মুক্ক-পুপ্ক-পুধজোবয়ার-কলিএ কালাগুক- 
পবব - কুন্দুককৃক-তুরুক্-দজ.ঝংত-ধৃব-মঘমঘংত - গ্ংুদ্ধয়াভিবামে 
'সুগংধ-বব-গংধিএ গংধ-বটি-ভূএ তংসি তাবিসগংসি সয়ণিজ্ঞংসি 
সালিংগণ-বট্িএ উভও বিব্বোয়ণে উভও উন্নএ মজঝেণং 
গংভীরে গংগা-পুলিণ-বালুঅ-উদ্দাল-সালিসএ ওযবিয়-খোমিঘ- 
ছুগুল্পষ্ট-পড়িচ্ছপ্নে স্থবিবইব-বয়-স্তাণে বন্তস্থব-সংবুএ লুবন্ে 
টা আইগগ-বয়-বুব-নবনীব-তৃল-কাসে স্ুগংখবব- 
মহাহমিণে পাস্তা কুনুম-চুন্ন-সয়ণোবয়াব-কলিএ পুবব-বন্তা-ববন্ত- 

পড়া কাঁল-সময়ংসি নুত্তজাগবা ওহীবমাণী ইমে 
এয়াববে ওবালে কল্লাণে “সিবে ধন্সে মংগল্পে সম্সিবীএ চোদ্দ 
মহন্থিমিণে পাঁসিত্তা গং পড়িব,দ্ধা! তং জহ!। 

দাম সসি দিণববং ঝাষং কুংভং। 
পৃউমসব সাগব বিমাণ- 

ভবণ বরণুচ্চয় সিহিং চ ॥ ৩২ ॥ 

১। তএ ণং সা তিসলা খত্তিঘাণী তপৃপঢমযাএ তওঘ- 

চউদ্দংতং উ্সিঘ - গলিব-বিপুল-জলহব-হাব-নিকব-খীব - সাঁগব- 

সনংক-কিরণ-দগ-বর-ববয়-মহাসেল - পুর 
তবং সমাগর-মহুয়ব - সুগংধ - দাঁণ - বাসিব- 

'কপৌলমূলং দেববার়-কুংভর-বব-প্পমাণং পিচ্ছই জন্রল-ঘণ- 

চোদ্দন সদিণে পাসেউ 



জিনচরিত্র ২৯ 

(অর্থ।ৎ মেঝে) ম্-সমতল ও [ ম্বস্তিকাদি শুভ চিহ্বে] জবিভজ্ঞ ঃ 
মণিরত্বে [দেখনকাব] অন্ধকাৰ বিনষ্ট হইয়াছে; পঞ্চবর্ণ সবস 

দ্ুবভি প্রস্ফুটিত পুষ্প-পুঞ্জের উপচাবে সঙ্জিত, দহমান উৎকৃষ্ট 

কুন্দুকক ও তুবস্ক গন্ধে মহ্-মহ ধুপশিখাযস অভিবাম সুগন্ধ - দ্রব্যে 

বব-গন্ধিত) [সমন্ত গৃহটী] যের্ন ম্গন্ধি দ্রব্যের একটি পাত্র 

শ্ববপ। যে শয্যা তিনি শয়ন করিবাছিলেন তাহাতে আলিঙ্গন- 
বরতিকা [ -তুল্য শবীরপগ্রমণ দীর্ঘ উপাধান] ছিল) ছুইদিকে [ মাথার 
দিকে ও পায়েব দিকে ] [ শবীবপ্রমাণ দীর্ঘ] উপাধান, ছুইদিকে 
[মাথাব দ্দিকে ও পাষের দিকে ] উন্নত ও মধ্যে গভীব 

[সেই শয্যা] গঙ্গাপুলিনের বানুকাব শ্তাষ অবদলনে কোমল, 
ক্ষৌম ছুকুল-প্রে ( অর্থাৎ, বেশমী চাঁদবে) সমাচ্ছাদদিত, স্থুবিবচিত 
রজন্ত্রাণে (অর্থাৎ তোয়ালেতে ) শোভিত, রক্তাংশুক লংবাবে 

(অর্থাৎ লাল কাপডেব মশাবিতে ) সংবৃতঃ স্পর্শে পণুলোম, বা 
তুলাব গদি অথবা নবতীত-তুল্য কোমল এবং উত্তম ছ্ুগন্ধি 
কুহমচূর্ণেৰ উপচাবে আস্তীর্। তিনি এইবপ শয়নে সুপ্ত-জাগব 
অবস্থায় ঘুমাইয়া ঘুমাইযা মধ্যরাত্রে এইকপ উদ্দাব, (অর্থাৎ মহৎ), 
কল্যাণকর, শুভ, ধন্ত, মর্গলাকব ও শোভন চতুর্দিশ মহান্বপ্ন দেখিয়! 
জাগিখা উঠিলেন। সেগু'ল এই ঃ 

গজ, বৃষ, সিংহ, অতিষেক, (পুষ্প-) দাম, শশী, দ্িনকব, ধবজ, 
কুস্ত, পদ্মসবোবব, সাগব» বিমানভবন, রত্োচ্চয ও জেল) 

অগ্নিশিখা ॥ ৩২ ॥ 

১। তখন ত্রিশল! ক্ষত্রিষ্লাণী প্রথম স্বপ্নে সর্বসথলক্ষণ মহাঁবল 
শোভন-উক-যুক্ত, চহু্দস্ত একটি মঙ্গল হন্ভী দেখিলেন। উদচ্ভিত 
গলিতজল বিপুল জলধব অপেক্ষা, হার-নিকবৰ অপেক্ষা, ক্ষীর-সাগর 
অপেক্ষা, শশাঙ্ককিবণ অপেক্ষা আোতেব ফেন অপেক্ষা, বাজত 
মহাশৈল অপেক্ষা সে অধিকতব পাঙুব (অর্থাৎ শুত্র ) বর্ণ। স্থগন্ধ 
দ্বান বাব্রি-বাসিত তাহার কপোল-মুলে মধুকর-বৃন্দ সমাগত হইয়াছে। 
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বিপুল-জলহব-গজ্জিয়-গংভীব-চাক-ঘোসং ইভং সুভং সবব-লকৃখণ- 
কষংৰিয়ং ববোকং ॥ ৩৩॥ 

২। তও পুণে ধবলঃকমল-পর্ত-পয়বাইবেগ-রূব-পপভং 
পহা-সমুদওবহারেহিং সববও চেব দিবয়ংতং অইসিবিভব-পিল্লপা- 
বিমপপংত-কংত-সোহংত-চারু-ককুহং তণু-সুদ্ধ-স্কুমাল - লোম- 
নিদ্ধ-চ্ছবিং ধিব-স্ুবদ্ধ-মংসলোবচিয়-লট্ঠ - স্ুবিভত্ত - ুংদবংগং 
পিচ্ছই ঘণ-বট-লট্ঠ-উক্কিট্ঠ-তুপ্পগ্গ-তিক্খ-পিংগং দংতং 
পিবং সমাণ-সোহংত-সুদ্ব-দংতং বসহং অমিয় - গুণ - মংগল- 
মুহং ॥ ৩৪ ॥ 

৩। তও পুণে হাব-নিকব-খীব-সাগব-সসংক-কিবণ-দগ- 

রয়-রয়য়-মহাসেল-পংড়ুবংগর গ্রেং ২০০) বমণিজ্জ-পিচ্ছণিজ্জং থিব- 

লট্ট-পউট্ঠ-বট্ট-গীবব-ন্ুসিলিট্ঠ-তিকৃখ-দাঁঢা - বিড়াবিয় - মুহং 
পবিকম্সিয় - জচ্চ - কমল-কোমল-পমাণ - সোহংত-লট্ঠ - উঠ্ঠং 

বুপ্পল-পত্ত-মউয়-সুকুমাল-তালু:নিল্লালিয়গ্গ-জীহং মৃসাগর- 
পবব - কণগ-তাবিয়-আবত্তংত-বষ্ট-তড়ি-বিমল - পরিস ” নযণং 

বিসাল-পীবব-ববোকং পড়িপুর্র-বিমল-খংধং মিউ-বিসয-নুছম- 

লক্খণ-পসথ-বিখিন্ন-কেসবাঁডোব - সোহিয়ং উপিয় - সুনিন্মিষ- 
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দেববাজ ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠ হন্তী প্ররাবতেব মত (তাহার দেহের ) 

প্রমাণ। সঙ্ল-্ঘন বিপুল জলধরের গর্জনের স্তার গম্ভীর ও চারু 

তাহার নির্ধোব ॥ ৩৩ ॥ 

২। তাঁরপব [ছ্িতীষ স্বপ্নে] তিনি একটি পৌষ-মানা পর়মস্ত 

বুষভ দেখিলেন। শ্বেতপদ্মের পাঁপভিব বাঁশি অপেক্ষা অধিক [ শুভ্র ] 

তাহাব অঙ্গেব প্রভা । তাহার অন্বপ্রভা বিকীর্ণ হইয়া সব দিক্ 

আলোকিত করিতেছে । অতি-সৌন্দর্ব-ভবে বিস্তাব পাইতেছে তাহাব 
কান্ত, শোতন, চাক ককুদ। লুক, শুদ্ধ, সুকুমাব লোমে ন্সিগ্ধ 

তাহাব ছবি। স্থিব বদ্ধ মাংসবহুলত্বে উপচিত তাহার মলোহবত্ব। 

সবিগ্তস্ত ও হুন্দর তাহার অঙ্গ। ঘন, বতুণঃ মনোহব ও উত্রষ্ট 
তাহার শৃঙ্গ, অগ্রভাগে হুক ও মন্থণ। দীতগুলি তাহার মাপে 

সমান, শুভ্র ও শোতমান। অমিত গুণরাজি ও মঙ্গল-ব্যঞ্ক তাঁহার 

মুখ ॥ ৩৪॥ 

৩। তারপর তিনি দেখিলেন একটি সৌম্যদর্শন, বমণীয়, চন্দ্রুল্য- 
বর্ণ ক্রীডমান সিংহ নতভ্তল হুইতে লাফাইতে লাফাইতে তাহার 
মুখেব দ্রিকে ভ্রুতবেগে নামিষা আদিতেছে। তাহার অঙ্গ হার-নিকর 
অপেক্ষা, ক্গীর-সাগব অপেক্ষা, শশীঙ্ককিবণ অপেক্ষা, ল্রোতের ফেন 
অপেক্ষা এবং রাজত মহাশৈল অপেক্ষা অধিকতর শুভ্র। স্থিবহ্যতি 

দীর্ঘবতুলি, স্থল চ্ুবিস্তত্ত তীক্ষ দংগ্্রীয় বিডদ্বিত তাহাব মুখ। ওঠ 
তাহাব এ্সাঁধিত, ম্জাঁত কমলের ন্তার কোমল, মাপে প্রমাণ এবং 
শোভনোজ্জল। জিহ্বা তাহার অগ্রাগে লালাফ্পিত; তালু তাহাব 
বক্কোৎপল - পত্রবৎ মৃদ্থ এবং দ্থকুমার (অর্থাৎ নবম)। মুচি-মধ্যে 
আবত্তমান ( ঘূর্ণায়মান ) শ্রেষ্ঠ তপ্ত তরল সোনার ন্তায় বতৃপাকাব 
এবং বিছ্যুতুল্য বিমল তাহাব নয়ন [-ঘয় ]| জুন্দব উকত্বয় বিশাল 
ও পীবব (স্থুল)। হ্বত্ধদ্বয় প্রত্যংশে পূর্ণ ও বিমল। কেশরগুচ্ছ 
কোমল, শুভ্র, সুম্ম, সুলক্ষণ, প্রশস্ত ও বিভীর্ণ। হুনির্িত ও হুজাত 
লাল উর্ধে উচ্হিত ও আক্ফোটারমান (অর্থাৎ উচু লেজ লে 



৩২ জিণচবিভ্তং 

সুজায়-অপৃফোড়িয়-লংগূলং সোমং সোমা-কাবং লীলাযংতং নহ- 
য়লাও' উবয়মাণং' নিয়গ-বয়ণং অইবয়ংতং পিচ্ছই সা গাট- 
তিকৃখগ্গ-নহং সীহং বয়ণ-সিবী-পল্লব-পত্ত-চাঁক-জীহং ॥ ৩৫ ॥ + 

৪। তও পুণো পুন-চংদ-বয়ণা উচ্চাগয-ঠাণ-লট্ঠ-সংটিযং 
পসথ-রূবং সপইট্ঠিয়-কণগময-কুম্ম-সবিসোবমাণ-চলণং অচ্চন্য- 
লীণ-বইয়-মংসল-উন্নয়-তণু-তংব-নিদ্ধ-ণহং কমল-পলাস-সুকোমল- 
কব-চবণ-কৌমল-ববংগুলিং কুকবিংদাঁবন্ত-ব্টীপুপুব্ব-জংঘং নিগৃচ- 
জাথুং গয-বব-কব-সবিস-লীববোরং চমীকব-বইয়-মেহল-জূতত- 
কংত-বিখিন্ন-সোণি-চক্কং জচ্চংজণ-ভমব-জলয-পয়ব-উজ্জুয় - সম- 
সংহিয় - ত্থুয়আইজ্জ-লড়হ-সুকুমাল-মউয় - বমণিজ্জ-বোম-বাইং 
নাভী-মংডল-স্ুংদব-বিসাল-পসত্থ-জঘণং কব-য়ল-মাইয়-পসতথ- 
তিবলিয-মজ ঝং নানা-মণি-কণগ-বয়ণ-বিমল-মহাতবণিজ্জাভবণ- 
ভূসণ-বিবাইয়-মংগুবংগিং. হাঁব-বিবায়ংত-কুংদ-মাল -পবিণদ্ধ- 

- জলজলিংত-থণ-জুষল-বিমল-কলসং  আইঅ-পত্তিয়-বিভূসিষেণ 
সুভগ-জালুজ্জলেণ মুত্তা-কলাবেণং উবতথ-দীণাঁব-মালয-বিবইএণ 
কঠ-মনি-সুত্তএণ য় কুংডল-জুযলুল্পসংত - অংসোঁবসত্ত - সোভংত- 
সঞ্ভেণং সোভা-গুণ-সমুদ্দএণং আগণ-কুড়ংবিএণং কমলামল- 

বিসাল-বমণিজ্জ-লোয়ণং কমল-পজ্জলংত-কব-গহিয-মুক্ধ - তোষং 

লীলা-বাষ-কয়-পকৃখএণং সুবিসদ-কসিণ-ঘণ-সণহ-লংবংত-কেস- 

হত্থং পউম-দ্বহ-কমল-বাসিণিং সিবিং ভগবইং পিচ্ছই হিমবংত- 

সেল-সিহবে দিসা-গইংদোর-গীবব-কবাভি সিচ্চমাণিং ॥ ৬৬ ॥ 



জিনচরিত্র ৩০ 
আছড়াইতেছে )। গাচ ও তীক্ষাগ্র তাহা নখ এবং তাহাব ছুচারু 

রুনা নবোদগত কিসলয়-দলের ভ্ভাষ বদন-বিবরেব শ্রী সম্পাদন 

করিতেছে ॥৩৫ ॥ 

৪1 তারপর পূর্ণচন্বদনা [ ব্রিশল! ] হিমবৎ-শৈল-শিখরে পদ্া- 
হদ-কমলবাসিনী ভগবতী গ্রীদেবীকে দেখিলেন। তিনি উচ্চাগতস্থানে 

মনোহব সংস্থানে সংস্থিতা, প্রশস্ত-রূপা। দ্প্রতিষঠিত কনকময কুর্ম - 
ভীহাব চলনের অনুপ উপমান। তাত্রবর্ণ স্বিগ্ধ কক্স ও উন্নত নখগুলি 
অতুযন্নত। স্থল ও রঞ্জিত মাংসল অঙ্গে সুবিভত্ত। গুকোমল হস্ত ও পদে 
পদ্মদলের স্ভাঁষ কোমল অঙ্গুলি সংস্থিত। বতু'লাকার ক্রমোরত জংঘাষ 

কুক্বিন্বাবর্ত[ নামক ভূষণবিশেব ] পরিণদ্ব। জান নিগুঢ। 'পীবৰ 
উকথ্ধ গজবব-কর-সদৃশ। কমনীয় ও বিস্তীর্ণ শ্রোশিচক্র ত্বর্ণমেখলায় 

পবিমগ্ডলিত। সরল, সম-সংহিতঃ স্থক্ষঃ ভগ, দীর্ঘ, নুকুমারঃ মৃদু 
ও বমণীয় বৌমরাজি জাত. (অর্থাৎ বিশুদ্ধ) অঞ্জনের স্তায় অথবা 

ভ্রমবেব স্ভায় অথবা জলদ বাশির ন্তায় [ কৃষ্বর্ণ ]। হ্ন্মর, বিশাল 
ও প্রশস্ত অঘন ও নাভিযগুলের যোগ। কবতলে পরিমাপ-যোগ্য 

[ক্ষীণ ] মধ্যদেশে প্রশস্ত ভ্রিবলী। নানা! অঙ্গে ও নান! উপাক্ষে 

নান! মণিরদ্বথচিত বিমল-জ্যোতি কনক-নিমিত নানা আভরণ ও 
ভূষণ বিরাজ কবিতেছে। বিমল কলস তুল্য উজ্জ্বল স্তন-যুগলে 
কুন্দমাল্য পরিণদ্ধ এবং [ তহ্ধপবি ] হাব বিরাজ করিতেছে। মধ্যে 

মধ্যে গুক্ষিত [ যবকত ] পত্রে ভূষিত এবং উরোদেশে দীনাবমালায় 

স্থশোভিত মণিহ্থত্রে গ্রথিত গৃভগ আালার ন্তায় উজ্জল মুক্তাকলাপের 
কণার ও অংসদেশে উপসক্ত প্রভাযুক্ত ও শোভমান কুগুলযুগল 

ছলিতেছে। বদনমগ্ডলেব কুটুম্বতুল্য সৌনর্ধ্য ও গুণের সম্ট্রি-যোগে 
শোতমান, কমলতুল্য অমলঃ বিশাল এবং রম্ণীয় লোচন। ভিনি 
কমলতুল্য জ্যোতির্সয় কবে জল গ্রহণ করিয়! ছিটাইতেছেন। মৃদু 
আন্দোলিত বাঁতালে পাখাব কাজ করিতেছে, নির্খল সমগ্র ঘন-স্িগ্ধ 
লম্বমান কেশ-মধ্যে হস্ত সংলগ্ন বহিয়াছে। দিগ্গজেবা স্থল ভগ দ্বার] 
সপিলাভিষেক কবিতেছে ॥ ৩৬॥ 

(0. 7,995 



৩৪ জিণচরিত্ং 

€। তও পুণো সবস-কুস্থুম-মংদাব-দাম-বমণিজ্ঞ-ভূষং 
চংপগাসোগ-পুন্নাগ-নাগ-পিয়ংগু-সিবীস-যুগ্গবগ * মল্লিষা - জানট- 
ভুহিয়ংকোল্ল-কোজ্জ-কোরিংট-পত্ত-দমণয্-নবমালিয়-বউল-তিলয় - 
বাসংতিয়-পউসুগ্গল-পাড়ল-কুংদাইমুভ - সহকাব - স্থবভি - গংধিং 

 অণুবম-মপোহবেণং গংধেণং দস দিসাও বি বাঁসবংতং সবেবাউিব- 
সুবভি-কুমুম-মল্প-ধবল-বিলসংত-কংত-বনু-বন্ন-ভ্তি-চিত্তং ছগ্নব- 

মহুয়রি-ভমর-গণ-গুমগুমাঘংত-নিলিংত-গুংজংত-দেস-ভাগং দামং 
পিচ্ছই নভংগণ-তলাও উবয়ংতং ॥ ৩৭ ॥ 

৬। অসিং চ। গো-খীর-ঘেণ-দগ-বঘ-বরঘকলস-পংড়ুবং 

সুভং হিয়য়-মযণ-কংতং পড়িপুক্পং তিমিব-নিকব-ঘণ-গুহিব- 
বিতিমিব-করং পমাণ-পক্খংত-বাধ-লেহং কুযুয়-বণ-বিবোহগং 
নিসা-সোভগং স্ুপবিমট্ঠ-দপ.পণ-তলোবমং হংস-পড়বন্ং 
জোইসা-মুহ-মংডগং তম-বিপুং মযণ-সবাপুবং সমুদ্দ-দগ-পুবগং 
ছুম্মণং জণং দইয়-বজ্িয়ং পাঁয়এহিং সোসযংতং পুপো সোম 
চারু-ববং পিচ্ছই সা গগণ-মংডল-বিসাল-সোম-চংকন্মমাণ- 

তিলগং বোহিণি-মণ-হিষর়-বল্লহং দেবী পুষ্স-চংদং সমুল্ল- 

সংতং ॥ ৩৮ ॥ 

৭] তও পুণো তম-পড়ল-পবিপ.ফুড়ং চেব তেঘসা 

পড্জলংত-্ববং বভানোগ-পগাস-কিংসুয-নুয়-মুহ-খুংজদ্ধ-বাধ- 

সরিসং কমল-বণীলংকবণং অংকণং জোইসস্স অংবর-তল-পবং 



জিনচবিত্র ৩৫ 

&! তাবপব ভ্রিশলা দেখিলেন আকাশের অন্গনতল হইতে 

একগাছি [ পুষ্প-] দাম অবতবণ কবিতেছে। তাহা! সরস কুন্্ম- 
সমূহের যোগে মন্দার-দামবৎ বমণীর় হইয়্াছে। চম্পকঃ অশোৌকঃ 
পুল্নাগ, নাগ, প্রিরহ্, শিবীষ, মুদ্গেবক+ মল্লিকা, জাতী, বৃখী, অংকোল্, 

কোজ্জ, কোবস্তিপত্র, দমনক, লবমল্লিকা, বকুল, তিলক, বাসস্ভিকা, 

পদ্ম, উৎপল, পাটল, কুন্দ; অতিমুস্ত এবং সহকার কুন্মেব গন্ধে 

ুবভিত, অনুপম মনোহর গন্ধে তাহা দশদিক আমোদ্িত কবিতেছিল। 
সব-খতু-জাত নুবভি কুক্গম শমৃহেব ধবলিমা-বিলাসে মনোহব এবং 

মধ্যে মধ্যে বহবর্ণপংষোগে বৈচিত্যপর্ণ [সেই পু্পদামে ] বট্্পদ; / 
মধুকবী ও ভ্রমবগণ গুপ্রন কবিয়া ফিবিতেছে, তাহাতে সমস্ত দেশভাগ 
নীলায়মান ও গুমগুমায়মান হুইযা উঠিয়াছে ॥ ৩৭ ॥ 

৬। তাবপব সেই দেবী [ ত্রিশলা ] দেখিলেন রোহিশীব 
মনোৌমোহন ও হৃদয়বল্পভ পুরণচন্্র গগনমগ্ডলছ্থ বিশাল সে'মচক্রের 
তিলকরূপে সংক্রমণ কবিয়া শোভা পাইতেছেন। তিনি গো-দর্থ- 
ফেনতুলা, উদ্ক-রজোবপ-ফেন-সদশ এবং বাজত-কলসবৎ পাঁওুব 
(অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ) প্রত্যঙ্গে পবিপৃ্ণঃ হৃদয় ও নয়ন*বপ্জন ও শুভাম্পদ। 
তিমিবনিকবে ঘনান্ধকাৰ গুহাসমৃহেব অন্ধকার নাশকাবী পুর্ণপ্রমাণ 
পক্ষাস্তকালে রাঁজতলেখাবৎ দৃশ্ঠমান, কুমুদ্-বন-বিবোধনল, নিশাব 

শোভাকর, জুপবিমা্জিত-দর্পণতলবৎ শ্বচ্ছ, হংসোজ্জলবর্ণ, অস্তরীক্ষ- 
মগ্ুন-কাবী, তমোবিপু$ মদনশবেব তুন্ববপ, সমুদ্রোদকেব উৎ্ফুল্লতা 

সম্পাদক, রশ্রিসবারা দয়িতবিরহে অন্থ্থী জনের শোঁষণকাবী এবং সৌম্য 
স্রন্নব-রুপস্ম্পন্ন ॥ ৩৮ | 

৭। তাবপর ত্রিশল! বিশাল সু্ধাদেবকে দেখিলেন। তিমিরপটল 
ভেদ কবিয়া এবং তেঞ্রঃপ্রভাবে আত্মবূপ প্রজ্জলিত করিয়া [তিনি 
প্রকাশিত হইলেন, ]। [ তিনি বক্তব্ত্ে ] বক্তাশোকতুল্য, কিংশুকতুল্য 
শক-্মুখ-তুল্য এবং গুঞ্জাধরাজ সদৃশ ( অর্থাৎ কুঁচ ফলে কৃষ্ণাংশ বাদে 

অবশিষ্টাংশের তুল্য )1 তিনি কমলবনের অলঙ্কাব শ্ববূপ, জ্যোঁতিশ্চক্রের 
অঙ্কন অর্থাৎ রাশিচক্রের পরিমাপক ), অধরতলের প্রদীপ সদৃশ, 
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হিম-পড়ল-গলগ্গহং গহ-গণোরু-নায়গং ব্ভি-বিণাঁসং উদযৎ- 
' থমণেস্থ মুহুভ-সুহ-দংসণং ছুন্লিরিকৃখ-রাবং রত্তি-মুদ্ধংত-দুপ পথাব- 

পপমদ্দশং সীয়-বেগ-মহণং পিচ্ছই মেরু-গিবি-সয়য়-পবিয়ট্টয়ং 
বিসালং সুরং বস্সি-সহস্স-পয়লিয়-দিত্ত-সোহং ॥ ৩৯ ॥ 

৮1 তও পুণো জচ্চ-কণগ-লট্ঠি-পইট্ঠিয়ং সমূহ-নীল-বত্ত- 

গীয়-সুক্িল-ুকুমালুল্লসিয়-মোর-পিচ্ছ-কয়-সুদ্ধয়ং ধয়ং অহিয- 
সদ্সিরীয়ং. ফালীয়-সংখংক-কুংদ-দগ-বয়-রষয়-কলস-পংডুবেণ 
মত্থয়-ৎথেণ সীহেণ বায়মাণেণ রায়মাণং ভিভ্ুং গগণ-তল- 
মংডলং চেব ববসিএপং পিচ্ছই. দিব-মউর়-মাকুয়-লয়াহয-কংপমাণং 
অইপ.পমাণং জণ-পিচ্ছণিজ্জ-রূবং ॥ ৪০ ॥ 

৯। তও পুণো জচ্চ-কংচণুজ্জলংত-ববং নিম্মল-জল-পুননম্ 
উত্তমং দিপপমাণ-সোহং কমল-কলাব-পবিবায়মাণং পড়িপুনয়- 
সবব-মংগল-ভেয়-লমাগমং পবব-রয়ণ-পবায়ংত-কমল-ট্ঠিযং নয়ণ- 
ভূমণ-কবং পভাসমাণং সববও চেব দীবয়ংতং সোম-লচ্ছী- 
নিভেলণং সব্ব-পাঁব-পবিবজ্বিয়ং ম্ুভং ভাস্ুবং নিবি-ববং 

সবেবাডিয়-সুবভি-কুস্টরম-আসভু-মল-দামং পিচ্ছই সা রয়য-পুনপ- 
কলসং॥ ৪১ ॥ 

১০। তও পুণ ববি-কিবণ-তকণ-বোহিয়-পহস্দপত্ত- 

সুবভিতব-পিংজব-জরলং জলচব-পহকব-পবিহত্থগ-মচ্ছ-পনিভুজ্জ- 
মাণ-জল-সংচয়ং মহতেং ভলংতম্ ইব কমল-কুবলব-উপ্পল- 
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তুধাব বাঁশিব গলগ্রহ ( অর্থাৎ তুষাব-নাশক ), গ্রহগণেব শ্রেষ্ঠ নায়ক, 

বাত্রি-বিনাশী, উদয় ও অভ্তকালে মুহূর্ভেব জন্য সুখদর্শন, [ অন্ত সময়ে ] 

দু্িবীক্ষ্যরূপ, বাত্রিকালে দুষ্ঘরমার্থ বিচবণকাবীদেৰ প্রমর্দনকরী, শীতের 
প্রথবতা-মথনকাবী এবং বশ্মিসহত্রে নিজেব দীপ্ত শোভা বিকাশকারী ॥ 

৩৯ * 

৮। তাবপব ত্রিশলা জাত্য-কনক-যষ্টি-প্রতিঠিত জনগণ-প্রেক্ষণীয- 

বাপ প্রমাণাঁতিরিক্ত আকাঁব-বিশিষ্ট একটি ধ্বজ দেখিলেন। তাহা 
প্রগাচ নীল, বজ্ত, গীত ও শুক্লবর্ণে স্ুকুমাব ও উল্লসিত মযুবপুচ্ছে 

নিগিত চূভাসমন্থিত, সমধিক শ্রীসম্পন্ন। স্ফটিকতুল্য, শঙ্খতুলয। অন্ক- 
প্রস্তবতুল্য, কুন্দতুল্য, উদক-ফেনতুল্য এবং বাঁজত-কলসতুল্য শুত্রবর্ণ 
সিংহ মন্তকদেশে স্থিত হুইযা একজন রাঁজাব সম্মানের দ্বাবা আব 

একজন বাঁজাব সম্মান হুবণ কবিবাব জন্ত যেন গগনমণ্ডলের উপবেই 
লাফালাফি কবিতেছে। ( অথবা ধ্বজ্ব মন্তকস্থ শোভমাঁন পিংহ যেন 
শোভমান গগনমগ্ডলকে ছি'ডিষা ফেলিবার জন্ত লাফালাফি করিতেছে )। 

ধ্বজবর শুতমাকতের মৃদ্ধ আশ্লেষে আহত হইয়া কীপিতেছিল ॥ ৪০॥ 
৯। তাবপর ভ্রিশলা একটি বজত-নিখিত পূর্ণ কলস দেখিলেন। 

সে কলসেব বর্ণ জাত্য কাঞ্চনের ভ্তায় উজ্জল। তাহা নির্শল 
জলে পুর্ণ। তাহা অতি উত্তম এবং শ্লোভায় দীপ্যমান, কমল 
কলাপে পবিবেষ্টিত ও শোভমান, নানাবিধ মঙ্গলেব একত্র সমাবেশে 

প্রত্যংশপূর্ণ, বত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কমলে অধিষিত ও নয়নেব আনন্দকব 
লক্মীদেবীর সৌম্য নিকেতন স্বরূপ, সর্ব-পাঁপ-পরিবর্জিত, শুভশংসী, 
দীপ্তিমান ও শ্রেষ্ট-শ্রী-সম্পন্ন। সে কলস আত্মগ্রভা় সর্বদিক 
আলোকিত করিতেছে এবং সর্ব-খতু-সম্ভব ন্ুবতি কুনুমযুক্ত বু 
মাল্যদীমে শোভা পাইতেছে ॥ ৪১ ॥ 

১০। তাঁবপর ভ্বিশলা নষন-মলোবঞ্জন, সরোকহে অতিরামদর্শন 
পল্স-সরোবব নামে একটি সবোবর দেখিলেন। ববিকিরণে সম্ভোবিকসিত 
সহ্ভ্রদল পদ্ে স্বরভিতব এবং [ ববিকিরণম্পর্শে | গীতবর্ণ তাহাব জল। 
তাহার মধ্যে অসংখ্য জলচর বাস করে ও মধ্গগ্ণ জলরাশিতে চরিষা 



৩৮ জিণচবিত্তং 

তামবস-পুংডরীওরূ-সপ্পমাণ-সিবি-সমুদ্ধএশং বমণিজ্জ-বব-সোহং 
পম়ুইয়ংত-ভমব-গণ-মত্ত-মহুয়বি-গণুকবোলিজ ঝমাণ-কমলং (খ্ৰং 
২৫০) কায়ংৰগ - বলাহয - চন্ব-কলহংস-সারস-গবিবিষ-সউণ-গণ- 

মিহুণ-সেবিজ্ঞমাণ-সলিলং পউমিণি-পত্তোবলগৃ্গ-জল-বিংহ-নিচয়- 
চিত্তং পিচ্ছই সা হিয়য়-নয়ণ-কংতং পউমসবং নাম রং 
স্বরুহাভি-রাঁমং ॥ ৪২ ॥ 

১১। তও পুণো চংদ-কিবণ-বাঁসি-সবিস-পিবি-বচ্ছ-সোহং 

চউগমণ-পবভঢমাণ'জল-সংচয়ং চবল-চংচলুচ্চায়-পমাণ-কল্লোল- 
লোৌলংত-তোয়ং পড়,পবণাহয়-চলিয়-চবল-পাগড়-তবংগ-বংগংত- 
ভংগ -খোখুবভমাণ - সোভংত-নিন্মল-উদ্ধড়-উদ্মি -সহ - সংবংধ- 
ধাবমাণোনিয়ভ-ভাম্ববতবাভিবামং মহামগব-মচ্ছ-তিমি-তিমিং- 
গিল-নিরুদ্ধ-তিলিতিলিয়াভিঘায়-কপ.পুব-ফেণ-পসরং মহানঈ- 
তুরিয় - বেগমাগয-ভম - গংগাবন্ত-গুপ-পমাণুচ্চলংত - পচ্চোনিষত্ত- 
ভমমাঁণ-লোল-সলিলং পিচ্ছই খীবোয়-সায়বং সরয়-বয়ণিকর- 
সোম-বয়ণা ॥ ৪৩ ॥ 

১২। তও পুণো তরুণ-সব-মংডল-সম-পপভং দিগ্পমাণ- 

সোহং উত্ধম - কচণ - মহামণি-সমূহ-পবব-তেয়-অট্ঠ-সহফ্স- 
দিপপংত-নহ-প পঈবং কণগ-পয়ব-লংবমাণ-মুস্তা-সমুজ্জলং জলংত- 

দিবব-দামং ঈহামিগ-উপভ-তুবগ-নব-মগব-বিহগ-বালগ-কিন্নব- 

রুরু - সরভ - চমর - সংসত্ব-কুংজর-ব্ণলয়-পউমলয়-ভন্তি - চিত্তং 
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বেডাষ। সবোবরটি ষেমন বড তেমনি উজ্জল । কমল; কুবলফঃ উৎপল, 
তামরদ ও পুগুধীক (ভৈনদিগেব মতে এই পাঁচটি পৃথক্ পৃথক্ ফুলেৰ 

নাম।) লীলাতরে ছুলিতেছে ও ওঁ সকল বহুবিধ পুণ্পের শ্রীসমাঁগমে 

সবোববটি ব্মপীক্স ও শোৌভাঁমদ্ধ হইক়়াছে। তাহাব মধ্যে ভ্রমবগণ ও 

মত্ত মধুকর্বীগণ কমলে কমলে মধুলেহুন কবিগ্া! ঝাঁকে ঝাকে উড়িতেছে। 

সরোববেব জলে বাজহংস, বক; চক্রবাঁক, কলহংস, সারদ প্রভৃতি 

অসংখ্য জলচব পক্ষী মিথুনে মিথুনে গর্বভবে ক্রীড়া কবিষ্া বিচরণ 

কবিতেছে। পদ্মিনীপত্রে লগ্ন জলবিন্বুনিচয় বিচিত্র আকাব ধাবণ 

কবিক্মাছে ॥ ৪২ ॥ 

১১। তাবপব শরচন্দ্র-সৌম্য-ব্দনা [ ত্রিশল! ] ক্ষীরোদ সাগর 
দেখিলেন। চন্দ্রকিরণ-বাশিতুল্য শ্রীসম্পন্ন তহাব বন্দঃস্থলের শৌভা। 
তাহাব জলবাশি স্ফীত হই! চতুদ্দিকে গমন কবিতেছে। চপল, চঞ্চল, 
অত্যুচ্চ-গ্রমাণ কল্লোলে সে জল লোলাষমান। পটু পবনে সঞ্চালিত 
বন্ঘভবে জ্রীভাশীল অতি প্রকট তর্দসমূহ ভাঙ্গিয়া পডিতেছে ও ক্ষুব্ধ 

হুইস্া শোভা পাইতেছে ; আবার নির্ঘল ও উতৎকট উদ্সিসমূহেব উত্থীন- 
পত্তনে সাগব ঝকৃঝকৃ কবিয়া ব্মণীব্দর্শন হইতেছে। মহাঁমকব, বৃহৎ 
ম্গ্ুঃ তিমি, তিমিংগিল, নিকদ্ধ ও তিলিতিলিক নামক জলজন্তগণেব 

আলোভনে সে জলে 'কপুর্বিবৎ শুত্র ফেন উদ্গত ও প্রসাবিত 
হইতেছে। বড বড় নদী তৃন্টিতবেগে আসিয়া সেখানে সাগবে মিলিতেছে 
সেখানে গন্দাবর্ত (অর্থাৎ ্বণিপাক ) উৎপন্ন হইতেছে, সেখানে 
জলবাশি ব্যাকুলভাবে উঠিদ্ধা পড়িঘা চক্রাকাবে / ঘুরিয্া ফিবিষা 
লোলারমাঁন হইঘা খেলিতেছে ॥ ৪৩ ॥ 

১২। তারপব ত্রিশলা শ্বেতবর্ণ শুভ্রোজ্জল হুবশ্রেষ্ঠগণের অভিকাম্য 

সর্বদা আনন্দ ও উপভোগেব ধামন্ববপ, নিত্যালোক, সর্বশ্রেষ্ঠ পুণুবীক- 

তুল্য বিমান (অর্থাৎ দেবধাম ) দেখিলেন। তাহার প্রভা তকণ ন্ুর্ব- 

যগডলের প্রভার স্তায়। তাহাঁব অষ্টাধিক সহত্র শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ উত্তম কাঞ্চনে 

নিমিত এবং ষহামণিসমূহে খচিত, দেখিলে আকাশে দীপ্যমান প্রদীপ 
বলিস্কা মনে হয। তাহাঁব কনকপত্রদমূহে ঝক্বকে মুক্তা ঝুলিতেছে! 



৪০ জিণচরিভ্তং 

গংধবেবাপবজ্জমাণ-সংপুনন-ঘোঁসং নিচ্চং সজল-ঘণ-বিউল-জলহর- 
গজ্জিয়-সন্দাণুনাইণা! দ্েব-ছুংছুহি-মহাববেণং সয়লম্ অবি জীব- 
লোয়ং পুবয়ংতং কালাগুক-পবর-কুংহ্রুকক-তুরুত্ব-ডজ.ঝংত-ধুব 

বাসংগ-উত্তম-মঘমঘংত-গরধদ্ধ,রাঁভিবামং নিচ্চাঁলোয়ং সেয়ং সেয়- 
প্পভং স্ুব-ববাঁভিবামং পিচ্ছই সা সাঁওবভোগং বর-বিমাণ 
পুংডবীয়ং ॥ ৪5 ॥ 

১৩। তও পুণ গুলগ-বেরিংদনীল-পাঁসগ-কক্কেযণ-লোহিয়কৃখ- 

মবগধ - পবাল - সোগংধির - কলিহ - হংসগত্ত-অংজণ-চংদগ্লহ-বব- 
রয়ণেহিং মহি-বল-পইটঠিরং গগণ-মংডলংতং পভাসযংতং তুগং 
মেরু-গিবি-সন্িকাসং পিচ্ছই সা বয়ণ-নিকর-রাসিং॥ 8৫ ॥ 

১৪। সিহিং চ। সা বিউলুজ্জল-পিংগল-মহু-ঘর-পবিসিচ্চ- 
মাণ-নিদ্ধ,ম-ধগধগাইব-জলংত- ২. তরতম-জোগ- 

জুত্েহিং জাল-পযবেহিং অন্নন্নম্ ইব অনুপইন্নং পিচ্ছই 

জালুজ্জলণগ অংববং ব কত্থই পয়ংতং অইবেগ-চংচলং 
সিহিং ॥ ৪৬ ॥ 

ইমে এয়াবিসে স্থভে সোমে পিধ-দংসণে সুববে সুবিণে 
দঠণ সযণ-মজ.ঝে পড়িব্,দ্ধা অববিংদ-লোয়ণা হবিস-পুলইরংগী। 

এএ চউ-দস নুবিণে 
সববা পাসেই তিত্থয়ব-নায়া 

জং বরণিং বন্ধমঈ 

কুচ্ছিংসি মহাঁয়সো অবিহ্া ॥ ৪৬ খ॥ 
তএণং স! ভিনল। খণ্ডিয়াধী ইমে এবাববে ওবালে চোদ্দস 



. জিনচরিত্র ৪১, 

ঈহাুগ (বুক ), বৃষভ, তুবঙ্গ, মনুষ্য, যকব, বিহন্স, ব্যাল, কিন্নব, রুরু, 
শরত, চমর, সংসন্তক-নামক শ্বীপদবিশেষ, কুগ্তব বনলতা ও পদ্মলতার 

চিত্রে তাহা সুশোভিত । গন্ধর্বেবা সঙ্গীত-রত থাকায় সেখানে সর্বদা 

গ্নীতধ্বনি শুনা যায । সজল ও ঘন প্রকাও প্রকাণ্ড মেঘের গর্জনে নিত্য 

সেস্থান অন্থনাদিত। দেবতাদিগের ছুন্দুভির মহারবে সমস্ত জীবলোক 

শবে পূর্ণ হয়। শ্রেষ্ঠ কালাগুরু এবং কুন্দকক ও তুরুদ্ধ নামক গন্ধত্রব্য 
ও ধুপ দগ্ধ হওয়ায় সর্বদা উত্তম সুগন্ধ উদ্গত হইতেছে এবং সেই সকল 
দ্যান ভ্রব্যের উত্তম গন্ধে সর্বত্র মহ-মৃহ কবির! উঠিতেছে ॥ ৪৪ ॥ 

১৩। তারপব ত্রিশল1 মেরুগিরিতুল্য তুঙ্গ রাশি বাশি রর্রস্ত,প 
দেখিলেন। তাহাতে ছিল পুলক, বজ্র, ইন্ত্রনীল, শস্যক, কর্কেতনঃ 

লোহিতাক্ষ, মরকত, প্রবাল, সৌগন্িক, “ফটিক, হংসগর্ভ, অঞ্জন, 
ন্তরান্ত প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ রত্ব। ভূতলে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সেই রত্ব- 
স্তূপের প্রভায় গগনমণ্ডলেব শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করিতে- 
ছিল ॥ ৪৫ ॥ 

১৪1 তারপর তিনি অতি-বেগে-চঞ্চল-শিখা-সম্পন্ন অগ্নি সন্দর্শন 

করিলেন। সে অগ্নি অত্যুজ্জল ও মধুবৎ পিঙ্গল ত্বৃত সেচনে নিধূগ, 
ধক্ ধক্ করিষা জলস্ত জালাতে উজ্জ্রপগ ও অভিবামদর্শন। তাহাব 
পবন্পর-সংযুক্ত শিখাগুলি পরম্পর অঙ্গাদিভাবে অনুপ্রবিষ্ট ও পীর 
হইযা কোনও কোনও স্থানে আকাশ পর্যন্ত উজ্্ল করিয়া জলিতে- 
ছিল ॥ ৪৬॥ 

এইবপ শুভ, সৌম্য, শ্রিয়দর্শন, ছুরূপ স্বপ্নগুলি দেখিষা! শব্যামধ্যে 
জাগবিত হইয়া অববিন্বলোচন! হর্ষপুলকিতা্মী হুইলেন। 

যে বাত্রে কোনও মহা'ষশা৷ অর্হৎ কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করেন সেইবান্রে 
তীর্থকবেব মাতাবা সকলেই এই চতুর্দশ স্বপ্ন দর্শন করেন ॥ ৪৬খ | 

তাবপব সেই ত্রিশলা শত্রিয়ানী এইক্দপ চতুর্দশ উদাব মহা শবপ্ন দেখিয়া 
জাগবিত হুইয়া হষ্টচিত্তা আনন্দিত! গ্রীতিযুক্তা পরম সৌমনস্যসম্পন্না 
হধবশে প্রসারিতহৃদয়! [ বৃষ্টি-] ধারাহত-কদগ্বব্ৎ উচ্ছৃসিত-লোমকুপ! 
হইয় স্বপ্নগুলি অবধারণ করিলেন। তারপর শধ্যা হইতে উঠিলেন। 

0 .93--5 



. ৪২ জিণচবিভ্তং . 

মহানুমিণে পাসিভা ণং পড়িবুদ্ধা সমাঁণী হট্ঠ-তুট্ঠচিভ্তং 
ইরা [ পু* বাঁ ৩] জাব বিসগ্লমাণ-হিয়য়া 
পডিবোহেই. ধাবাহয়-কলংব, [ -প্রুপ্ক রং পিব সমৃসসিয়- 

বোম-কৃবা নুমিণোগ্গহং কবেই। কবিভ্তা 
সয়ণিজ্জাও অবভুট্ঠেই। অব্ভুটঠিত্তা পায়-গীঢ়াও পচ্চোকহই। 
পচ্চোরুহিভ্তা অতুরিযং ভচবলং অসংভংতাঁএ অবিলংবিয়াঁএ 
বায়-হংস-সবিসীএ গঈএ জেণেব সয়ণিজ্ডে জেণেব সিদ্ধথে খত্তিএ 

তেণেব উবাগচ্ছই | উবাগচ্ছিত্তা সিদ্বখং খত্তিয়ং তাহিং 

ইট্ঠাহিং কংতাহিং মণুন্নাহিং মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং 
দসিবাহিং ধন্নাহিং মংগল্লাহিং সস্সিরীয়াহিং হিয়য়-গমণিজ্জাহিং 

হিয়য়-পল্হায়ণিজ্জাহিং মিয়-মহুব-মংজুলাহিং গিবাহিং সংলবমাণী 
সংলবমাঁণী পড়িবোহেই ॥ ৪৭ ॥ 

তএ ণং সা তিসলা খন্ভিরাণী সিদ্ধখেণং বন্না অব ভণুন্নায়া 
সমাণী নানা-মণি-বয়ণ-ভভ্ভি-চিত্তংপি ভদ্দাসণংসি নিসিয়ই। 
নিসিয়িতা আসথা বীসথা! সুহাসণ-বব-গরা পিদ্ধখং খত্তিঘং 
তাহিং ইট্ঠাহিং | পু বাণ ৬] জাব সংলবমাণী সংলবমাণী 
এবং বয়াসী ॥ ৪৮ ॥ 

এবং খলু অহং সামী ! অজ্জ তংসি তাবিসগংসি সর়ণিজ্ৰংসি 
সালিংগণ-বট্রিএ উভও বিবেবায়ণে উভও উন্নএ মদ্ছোণং গম্ভীরে 

গল্গা - পুলিণ - বালু - উদ্ধাল-দালিনএ-ওয়বির-খোমিয়-ছুগুল্ল- 
পটু - পড়িচ্ছন্নে সুবিরইয় - রষদ্াণে বভতংস্য় - সংবুএ স্ুবশ্ে 
আইঈগগ - বয-বুব - নবণীয় - তুল - ফাসে সুগন্ধ-বন-কুন্ুদ-ুন 
দয়ণোবয়াবকলিএ পুব্র-বন্তাববন্ত-কাল-নদর়ংসি " সুত্তজাগবা 



জিনচরিত্র ৪৬ 

উঠিয়া পাদগীঠ হইতে অববোহু করিলেন। তাঁরপব অত্বরিত, অচপল, 

অবিহ্বগ, অবিলম্বিত রাজহংসবৎ গতিতে যেদিকে সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়ের 
শয্যা, সেইদিকে উপস্থিত হুইলেন। তারপর তাহা সেই ইঠ্ট, কান্ত, 

মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, কল্যাণকর, শুভ, ধন্যঃ মঙ্গলকর, শ্রীসম্পন্ন, 

হৃদয় গ্রাহ, হদয়-প্রহনাদন, মিত মধুর-মঞ্জুল ভাষাষ আলাপ করিয়া করিয়া 

তিনি সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়কে জাগাইলেন ॥ ৪৭ ॥ 

তারপব সেই ত্রিশ! কষত্রিয়াণী সিদ্ধার্থ রাজার অঙ্থ্মতি লইয়া 
নানা-মণি-রত্ব-খচিত বন্ু-চিত্র-শোতিত ভন্রাসনে উপবেশন করিলেন। 

তারপব আশ্বত্ত ও বিশ্বস্তভাবে শ্রেষ্ঠ শুভাসনে (বা স্ুখাসনে ) আসীন 
হইযা সিদ্ধার্থ কষত্রিয়কে সেই ইস) কান্ত, মনোজ্ঞ, মনোবম, উদাব» 
কল্যাপকব, শুভঃ ধন্য, মঙগলকব, শ্রীসম্পনন, হৃদযপ্রাহা, হৃদয়-প্রহলাদন, 
মিত-মধুর-মঞ্জুল ভাষায় আলাপ করিয়৷ করিয়া এই কথা বলি- 
লেন ॥৪৮॥ 

শুন, ওগে| শ্বামিন্! ,আজ আমি সেই তারদৃশ শষ্যাক্স শয়ন করিয়া 
--বে শখ্যায় [ শবীব-প্রমাণ-দীর্ঘ ] আলিঙ্গনবর্তিকা (বা উপাধান) 
ছিন £[ মাথার দিকে ও পায়ের দ্রিকে ] ছুই দিকে উপাঁধাঁন, [ মাথার 
দিকে ও পায়ের দিকে ] ছুই দিকে উন্নত ও মধ্যে গভীব [ যে শয্যা] 
গঙ্গা-পুলিনেব বানুকার স্তায় অর্বদলনে কোমল, ক্ষৌম দুকুলপষ্টে ( অর্থাৎ 
রেশমী চাঁদবে ) সমাচ্ছাদিত, বিরচিত রজগ্ত্রাণে € তোগ্লালাতে ) 
শোভিত, বক্তাংস্তক সংবাধে (লাল মশীরিতে ) সংবৃত, স্পর্শে পশম, 
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ওহীবমাণী ওহীরমাণী ইমেয়াৰবে ওরাঁলে কল্লাণে সিবে খন্সে 
মংগলে সস্দিবীএ চোদ্দ মহাসুমিণে পাসিত্তা' ণং পড়িবদ্ধা। 
তং জহা £-_. 

গয় উদ্ভ সীহ অভিসেয় দাম সঙ্গি দিণয়বং বায়ং কুস্তং। 
পউমসর সাগব বিমাণ-ভবণ রষণুচ্চয় সিহিং চ ॥ 

তা এএসিং সামী! ওবালাণং চোদ্দসণহং মহাস্থমিগাণং 
কে, মননে, কল্লাণে ফল-বিভ্তি-বিসেসে ভবিস্সই ? ॥ ৪৯॥ 

তএ ণং সে সিদ্ধথে বাঁয়া তিসলাঁএ খভ্তিয়াণীএ অংতিএ 
এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-তুট্ঠ-চিত্তে আপংদিএ গীই-মণে 
পব্ম-সোমণস্সিএ হবিস-বস-বিসগ্লমাণ-হিয়এ ধাবা-হয়-নীব- 
সুবহি-কুন্থুম-চংচুমালইয়-বোম-কুবে তে ন্ুমিণে ওগিণ্হই। 
ওগিণহিত্তা ঈহং পবিসই। পবিসিভা অগ্পণো সাহাবিএণং 
মই-পুববএণং বুদ্ধিবিন্নাণেণং তেসিং সুমিপাণং অথোগ্গহং কবেই । 

করিত তিসলং খিয়াণিং তাহিং ইট্ঠাহিং [ পু* বাণ ৬] 
“জাব মংগল্লাহিং মিয়-মহুর-সস্সিবীয়াহিং বগ্গৃহিং সংলবমাণে 
সলংবমাণে এবং বয়াসী ॥ ৫০ ॥ 

বালা ণং তুমে, দেবাণুপ,পিএ ! স্থুমিণা দিট্ঠা। কল্লাণা 
ণং তুমে, দেবাণুপ পিএ! নুমিণা দিট্ঠা। এবং সিবা ধন্না 
মংগল্লা সস্সিবীয়া আবোগ্গ-তুট্ঠি-দীহাউ-কল্লাণ-(গ্রৎ ৩০০) 
মংগল্প-কাবগা গং তুমে, দেবাণুগ্লিএ ] স্ুুমিণা দিট্ঠা। অথলাভো, 
দেবাণুগ্সিএ | ভোগলাভো, দেবাণুপ্লিএ ! পুতলাভো, দেবাণুগ্সিএ ! 
সোকৃখলাভো, দেবাণুগ্সিএ ! রজ্জলাভো, দেবাণুগ্সিএ! এবং 

খলু তুমং দেবাণুগ্সিএ | নবণহং মাসাণং বহুপড়িপুন্নাণং অদ্ধট্ঠ- 
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তুলাব গদি বা নবনীতবৎ কোমল এবং উত্তম সুগন্ধি কুহ্মচূর্ণের উপচাবে 
আস্তীর্ণ; সেই শধ্যায় হ্প্ত-জাগব অবস্থায় ঘুযাইষা ঘুমাইয়] মধ্যবাত্রে 
এইবপ উদার ( অর্থাৎ মহৎ), কল্যাণকব, শুতশংনী, ধন্ত, ম্লাকর ও 

শোতনশ্্ীসম্পনন চতুর মহান্বগ্র দেবিষা জাগবিত হুইণ সেই স্বপ্নগুলি 

এই £ 

গজ, বুষত, সিংহ, অভিষেক, [ পুষ্প- ] দাম, শশী, দিলকর, ধ্বজ, 

কুস্ত, পদ্মসবোবব, সাগর, বিমানভবন, বন্ধোচ্চয় ও অগ্নিশিখা। 

তা বল স্বামিন্। এই চতুর্দশ উদার মহাশ্বপ্পে কি কি বিশেষ 
কল্যাণকর ফল সুচনা কবিতেছে? ॥৪৯॥ 

তারপর সেই সিদ্ধার্থ বাজ! ভ্রিশলা ক্ষত্রিষাণীর নিকটে এই কথা 
[কান দিয়া] শুনিয়া ও [ধ্যান দিষা ] বুবিষা ইষ্টটিতঃ আনন্দিত " ও 

শ্রীতিমনাঃ হইলেন। পরম-লৌমনন্ত-্প্ত হূর্ষে তাঁহার হৃদয় বিসাবিত 
হইযা উঠিল। [বৃষ্টি] ধাবা আহত ন্ুবতি নীপকুন্গমের পুলকিত 
চঞ্চুর স্তাঁয় তাহার লোমকুপসকল উচ্ছ্বসিত হইযা উঠিল। তিনি 
স্বরগুলি অবধাঁবণ কবিলেন। তারপর [ এ বিষয়ে ] চিস্তামগ্ন হইলেন। 
তাবপব আপনাব শ্বাতাঁবিক বুদ্ধি ও বিচাবশক্তিগ্রভাবে এ সকল ম্বপ্লেব 

স্থচিতার্থ নির্ণ করিলেন। তারপর ত্রিশল৷ ক্ষত্রিাণীকে সেই ইষ্ট, 
কান্ত, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদাব, কল্যাঁণকব, শুভ, ধন্ত, ম্গলাকব, প্রীসম্পন্ন, 
হৃদর-গ্র/হ, হদক্স-প্রহলাদন, মিত-মধুর-মঞ্জুল ভাষায আলাপ করিতে 

কবিতে এই কথা বলিলেন ॥ ৫০ ॥ 
ওগো! দেবানুপ্রিক্ে! নিশ্চয়ই অতি উদাৰ তোমার দেখা এই 

স্বপ্নগুলি । ওগে! দেবাহ্ুপ্রিয়ে! নিশ্মষই কল্যাপকব তোমার দেখা 
এই স্বপ্রগুলি। নিশ্চষই শিব, ধন্ত, মললাকব, শ্রীসম্পন্ন, আরোগ্য-তুষ্টি- 
দীর্ঘায়ুফ্ত্ব-বিধায়ক এবং অশেষ কল্যাণ ও মন্গলের সূচক তোমার দেখা 

এই স্বপ্নগুলি। ওগো দেবানুপ্রিয়ে | অর্থলাভ [ ক্থচিত হইতেছে ], 
ওগো দেবান্প্রিষে ! ভোগলাভ [ কুচিত হইতেছে], ওগো দেবানু- 
শ্রিষ্বে। পুত্রলাত, সৌখ্যলাভ ও বাজ্যলাভ [স্থচিত হইতেছে ]। 
তাহীব ফলে তুমি নিশ্চয়ই পূর্ণ নয় মাস ও সাডে সাত বাত্রি-দিন গত 
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মাঁণং বাইংদিয়াণং বিইকৃকংতাণং অম্হং কুলকেউং আম্হং 
কুলদীবং কুলপববয়ং কুলবড়িংসয়ং কুলতিলয়ং কুল-কিভ্ি-কবং 
কুল-দিশকবং কুল-আধাঁবং কুল-নংদি-করং কুল-জস-করং কুল- 
পায়বং কুল-বিবদ্ধণ-কবং সুকুমাল-পাণি-পায়ং অহীণ-সংপুন্- 
পংচিংদিয়-সবীবং লক্থণ-বংজণ গুণোববেয়ং মাণুন্মাণ-প.পমাণ- 
পড়িপুর-সুজাব-দববংগ-সুংদরংগং সপি-সোমাকারিং কংতং পিয়- 
দংসণং নুরূবং দাঁবয়ং পর়াহিসি ॥ ৫১॥ 

দে বিয়ণংদারএ উন্মুক-বাল-ভাবে বিন্লায়-পবিণয়-মিতে 
জোব্বণগমণুপ-পত্তে নুরে বীরে বিকংতে বিখিন্ন-বিউল-বল-বাহণে 
বজ্জ-বঈ বায়া ভবিস্সই ॥ ৫২ ॥ 

তং ওরালা ণং তুমে [পুণবাণ৪] জাব দিট্ঠত্তি কটু, 
দোচ্চং পি তচ্চং পি অণুবহই। ততে ণং সা তিগলা খত্িযাণী 
সি্ধথস্স রন্নো অংতিএ এরমট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-তুট্ঠ* 
চিত্ত-মাণংদিয়! [ পুঃ বাণ৩] জব হিয়য়া কব-য়ল-পবিগ্গহিয়ং 
দীসণহং মথএ অংজলিং কট্টু এবং বয়াসী ॥ ৫৩॥ 

এবমেয়ং সামী ! অবিতহমেয়ং সামী! অসংদিট্ঠমেষং 
সামী! ইচ্ছিয়র্মেয়ত সামী । পড়িচ্ছিয়মেয়, সামী! ইচ্ছিয়- 
পড়িচ্ছিয়মেয়ং সামী ! সচ্চেণং এসমট্ঠে সে, জহেতং তুবভে 
বদহ ভি কট্টু তে স্ুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই। পড়িচ্ছিত্া 
নিদ্ধখেণং বন্না অব.ভণুন্ায়া সমাণী নানা-মণি-বয়ণ-ভত্তি-চিত্তাও 
ভদ্দাসণাও অব.ভুট্ঠেই। অব.ভুট্ঠিভ্তা অতুবিয়ং অচবলং 
অসংভংতাঁএ আবিলংবিয়াএ রায়-হংদ-দবিপীএ গঈএ জেণেব 
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হইলে আমাদের কুলকেতু, আমাঁদেব কুলপর্বত (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ), 
আমাদেব কুলচুডামণ্, আমাদের কুলতিলক, আমাদের কুলকীন্তিকারক, 
কুলদিবাকব, কুলাধাঁব, কুলানন্দকর; কুলযশক্কব, কুলপাদপ, কুলবিব্ধ ন, 

হুকুমাব হস্ত-পদ-বিশিষ্ট, পঞ্চ ইন্টরিয় ও দেহেব হীনতা ব! ন্ুনতাবিহীন, 
সুলক্ষণ ও শুভব্যগ্রক গুণযুক্ত, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতিতে প্রমাণান্ছ- 

রূপ, সর্বাঙ্গনুন্দব, শশীব স্।ষ সৌম্য, কান্ত, প্রিষদর্শন এবং দ্ছব্প একটি 
পুত্রসন্তান প্রসব কবিবে ॥ ৫১ ॥ 

তাঁরপব সেই বালকেব বাল্য গত হইলে [ধীন্পে ধীবে] সে 
বধোন্ত জ্ঞান ও [ সর্বাঙ্গেব ] মাত্রাঘ পবিণত ফৌবন লাভ কবিবে। 
যৌবন প্রাপ্তি হইলে সে শুর, বীর ও বিক্রমশালী হুইবে এবং বিস্তীর, 
বিপুল বল-বাহনাঁদিসহ রাঁজ্যেব অধীশ্বর ও বাঁজা! হইবে ॥ ৫২॥ 

সতবাং ওগো দেবাহ্ুপ্রিষে! নিশ্চই অতি উদাব ভোমাব দেখা 
স্বপ্রগুপল | এই বলিয়া ছুইবাব, তিনবাঁব হাঁকিলেন। তাঁবপব সেই 
ত্রিশল! ক্ষত্রিয়াণী সিদ্ধার্থ রাঁজাব নিকট এই কথা [কান দিষা ] শুনিয়া 
ও [ মন দিয়া ] বুঝি স্বষ্টচিতা, আনন্দিতা, প্রীতিযুক্তা, পবম-সৌমনন্ত- 
সম্পন্না, হর্যবশে প্রসাবিতহদক্লা, [ বৃষ্টি-] ধারায় আহত কদক্ববৎ উচ্ছৃসিত- 

লোমকৃপ! করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ নখ মন্তকে ঠেকাইয়া এই কথা 
বলিলেন ॥ ৫৩ | 

“এ কথা যথার্থ, ওগো ম্বামিম্! এ কথা প্রকৃত, ওগো হ্বামিন্! 
এ কথা সত্য, ওগো! শ্বামিন্। ইহাতে সন্দেহ নাই, ওগে! স্বামিন্! 

ইহাই অভীপ্সিত, ওগো! শ্বামিন্! ইহাই প্রত্যভীপ্দিত, ওগো দ্বািন! 
তুমি যাহা ঝলিলে তাহাই ইহাঁব যথার্থ স্থচিতার্থ।” এই বলিয়া তিনি 

হবপ্নগুলি সম্যক্বূপে বরণ করিষা লইলেন। শ্বপ্নগুলি ববণ করিয়া লইরা 
বাজ সিদ্ধার্থেব অহ্থমতি লইস়্া নানা-মণিবদ্ব-খচিত, চিত্রশোভিত 

ভদ্রাসন হুইতে উঠিলেন। উঠিয়া অত্ববিত, অচপল, অবিহ্বল, 
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সএ সয়ণিজ্জে, তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্তা এবং 
বয়াসী ॥ ৫৪ ॥ 

মা মে তে উত্তমা পহাপ! মংগল্পা স্ুমিণা অল্নেহিং পাঁব- 

সুমিণেহিং পড়িহশ্মিস্সংতি তি কট্টু দেবয়-গুরুজণ-সংবদ্ধাহিং 
পসথাহিং মংগল্লাহিং ধন্মিয়াহিং লট্ঠাহিং কহাহিং স্মুমিণ- 
জাগবিয়ং পড়িজাগবমাণী পড়িজাগবমাণী বিহবই ॥ ৫৫ ॥ 

ততে ণং সিদ্ধথে খভিএ পচ্চুস-কাল-দময়ংসি কোড়ুংৰিয়- 
পুবিসে সব্দাবেই। সন্দাবিত্তা এবং বয়াসী ॥ ৫৬ ॥ 

খিপপমেব ভে! দেবাণুপ.পিষ! ৷ অজ্জ সবিসেসং ৰাহিবিয়ং 
উবট্ঠাণসালং গংধোঁদয়সিত্তং স্ুইয-সংমজ্জিওবলিত্তং নুগংধ- 

বব-পংচ-বন্ন-পুপ.ফোবয়াব-কলিয়ং. কালাগুক-পবব-কুংছ্বকক- 
তুকক-ডজ ঝংত-ধুব-মঘমঘংত-গংধুদ্ধুযাভিবাঁমং সুগংধ-বব-গংধিষং 
গংধবষ্টিভূয়ং করেহ, কাবাবেহ। করিত! য় কাববিত্তা য় সীহাসণং 
বয়াবেহ। বধাবিস্তা মমেষং আগতিয়ং খিপ্পমেব পচ্চপপিণহ ॥ 
৫৭॥ 

ততে ণং তে কোড়ুংবিয়-পুবিসা সিদ্ধখেণং বন্না এবং বুভা 

সমাণা হট্ঠ-তুট্ঠ [পু বাথ৩ ] জাবহিয়য়া কব-য়ল [পু বা 
৫] জাব কট্টু, “এবং সামি! ত্তি আণাঁএ বিপএণং বয়ণং 
পড়িম্ুণংতি। পড়িস্তৃণিত্তা সিদ্ধখস্স খত্তিষস্স অংতিআও 
পড়িনিকৃখমংতি। পড়িনিক্ধমিত্তা জেণেব বাহিবিষ! উবট্ঠাণ- 

সালা তেপেব" উবাগচ্ছংতি। উবাগচ্ছিত্তা খিপিপমেব সবিসেসং 
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অবিলগ্ষিত বাঁজহংসসদূশ গতিতে যেখানে তাহাব শয্যা সেইখানে 
গেলেন! গিয়া এই কথ! বলিলেন ॥ ৫৪ ॥ 

[ ঘুমাইয়া পভিলে পাঁছে ] অন্ত পাপ ্বপ্রা্ দেখা দিয়া ] আমার 
এই সর্বোত্তম, সর্বপ্রধান, মঙ্গলাকর স্বপ্রগুলির ফল নই করিয়! দেয় 
এইভষে দেব-গুক-সম্পকিত, প্রশস্ত, মঙ্গলকব, ধর্মসম্মত, মনোবম কথ! 
শুনিতে শুনিতে [ ন্বপ্নদর্শনেব পর বিদ্বশাস্তি ও সুফলক্প্রাপ্তিব জন্য 
অনুষ্ঠেয় ] স্বপ্র-প্রতিজাগবণ ব্রত গ্রহণ কবিষ। ত্রিশল! জাগিয় আগিয়! 

বিহার কবিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ 

তাবপর সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিষ গুতু।বকালে কুটুম্বপুকষগণকে ডাকিলেন। 
ডাকিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৫৬ [ 

ভো দেবান্ুপ্রিযনগণ ! আজ বিশেষত|বে ও সত্ববতাব সহিত বাহিব 
উপস্থানশীলায় (অর্থাৎ নৈঠকখানায় ) গন্ধোদকলেচন) সন্মার্জন, 
উপলেপনাদি বাব! [ সেই উপস্থানশাল! ] শুচি কব ও কবাও। পঞ্চবর্ণ 
স্থগন্ধি পুম্প দ্বারা সে স্থান শোভিত কর ও কবাও। কালাগুক, 

কুম্দুকক, তুবন্ধ প্রভৃতি গন্ধত্রব্য জালাইয়া| ধূপগন্ধি ধুমাদি ঘাবা ঘব গন্ধে 
মৃহ-মহ কবিয়্া তোল। সুগন্ধ পুষ্পনির্যাসাদি ছভাইয়া ঘর ছুবাসিত 

কব। সমস্ত ঘরটি যেন একটি গন্ধবতিকাতুল্য হইধা উঠে। এই সব 
কর্ম সমাপ্ত হইলে [এর ঘবে] সিংহাসন বচনা কবাইবে। কবাইয| 

আমাৰ এই আদেশ প্রতিপালনেব সংবাদ আমাঁব নিকট শীপ্র জ্ঞাপন 
করিবে ৪ ৫৭ ॥ 

তারপর বাজ সিদ্ধার্থ কর্তৃক এইবপে আদিষ্ট হইয়! শ্রী কুটুঘপুকৃষগণ 
হ্চিভ, আনন্দিত, জ্রীতিযুক্ত, পরম-সৌমনভ্তবশে হর্ষ-প্রসাবিত হৃদয় 
ও [ বৃষ্টি-] ধাবায় আহত কদস্ববৎ উচ্ছুসিতলোমকৃপ হুইয়৷ কবতলে 
বন্ধ অঞ্জলিব দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া “যে আজ্ঞা, স্বামিন্!” বলিয়া 
সবিনয়ে আজ্ঞা পালনে অঙ্গীকার কবিল। অঙ্গীকার করিয়া সিদ্ধার্থ 

ক্ষত্রিদ্দেব নিকট হইতে নিক্রান্ত হইল। তাবপব বাহিব উপস্থানশালায় 
উপস্থিত হইল। তাবপৰ তাড়াতাড়ি বিশেষভাবে গৃন্ধোদক সেচন, 
সন্মার্জন, উপলেপনাদি ছ্বাব1 সে স্থান শুচি করিল ও কবাইল ? পঞ্চবর্ণ 
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বাহিবিয়ং উবট্ঠাণসালং গংখোদর-সিত্তং স্ুইয়" পু বাণ৮] 
জাব সীহানিণং রর়ানিংতি। ররাঁবিস্তা ভ্রেণেব নিদ্ধথে খস্তিএ 

তেণেব উবাগচ্ছংতি । উবাগচ্ছিন্তা কব-য়ল-পরিগ্গহিয়ং দনণহং 
সিরসা বন্তং অংজ্লিং কট্টু বিদ্বথন্ন খণ্ডিরদ্ন তম্ আগন্তিরং 
পচ্চপ পিণংতি ॥ ৫৮ ॥ 

ততে পং দিদ্ধথে খন্ভিএ কল্লং পাউ-প্পভারাএ ররণীএ 

ুল্গুগ্নল-কমল কোনলুন্িল্লিরংগি অহ্পংড়ুবে পভাঁএ রূভ্ভানোগ- 
প.পগান-কিংনুর-সুর-মুহ-গুবদ্ব-বাগ-নরিনে . (বধধুভীবগ- 
পাবাবণ - চলণ-নরণ-পবহুর-সুবদ্ত-লোরণ-জানুয়ণ-কুন্ছুন - রাসি- 
হিংগুলর-নিরবাইবের-বেহতে-সন্গিনে )  কমলারর-নংড-বোহএ 
উট্ঠিরংনি বুবে বহন্নরন্দিংনি দ্িপররে তেরনা ভলংতে 
(অহকৃকমেণ উইএ দিবাবনে তদ্দ র কর-পহবাপবদ্ধংনি 
অংধরারে বালারব-কুংকুমেণং খটির বব ভীবলোএ ) নরণিজ্জাও 
অব.ভুট্ঠেই ॥ ৫৯॥ 

অবভুট্ঠিন্া পারগীঢ়াও পচ্চোরুহুই ৷ পচ্োরুহিস্া জেণেব 
অষ্টণনালা তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিভা 'অষ্টণনালং অণুপবি- 
সই । অণুপবিনিত্তা অণেগ-বারান-জোগ্গ-বগ্গণ-বানদ্বণ-দল্-জুদ্ধ- 
করণেহিং লংতে পবিস্বংতে দর-পাঁগ-দহব্ন-পাগেছিং সুগংধ- 

তিললমাইএহিং দীণপিজ্জেহিং : দীবণিজ্দরেহিং : নরণিজ্জেহিং 
বিংহণিজ্দেহিং দগ্সপণিজ্জেহিং সব্বংদিয়-গায়-পল্হারণিজ্দেছিং 
অব.ভংগিএ ভিল্লচন্সংসি নিউণেহিং পড়িপুন্স-পাণি-পার়-সুকুমাল- 
কোমল-তলেহিং পুরিসেহিং অব্ভংগণ-পবিনদ্বণুবললণ-করণ- 

খণ-নিম্ঘাএহিং ছেএহিং দকৃখেহিং পট্ঠেহিং কুসলেহিব নেহাবীহিং 
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সুগন্ধি পুপন্বাব! সাজাইল ১ কাঁলাগুক, কুন্দুকক, তুকক প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য 
জালাইযা ধৃপগন্ধি ধুমাদি দ্বাব] স্থগন্ধে ঘব মহ-মহ করিয়া! তুলিল ; নুগন্ধ 
পুজ্পনির্যাস ছড়া ইয়। ঘর নুবাসিত করিল) সমস্ত ঘবটিকে যেন একটি 
গন্ধবর্তিকার মত করিয়া তুলিল। এই সব কর্ম সমাপ্ত হইলে গ্ ঘরে 
সিংহাসন রচনা করিল। তাঁবপব যেখানে সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন 

সেইখানে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হুয়া কবতলে বদ্ধ অঞ্জলেব দশ 
নখ মাথায় ঠেকাইষা সিদ্ধার্থ কষত্রিয়েব নিকট তীহার আদেশ প্রতি- 
পালন সংবাদ জ্ঞাপন করিল ॥ ৫৮1 

পরদিন বজ্রনী প্রভাত হইলে অধের্ণজ্ঞল প্রভা-তে কোমল 
কমল ও উৎপল প্রস্ফুটিত হইলে, রক্তাশে।কতুল্য, কিংশ্ুকতুল্য, 
স্তকমুখতুল্য এবং গুঞ্লার্ধ ( কুঁচফলেব বৃষ্ণাংশ বর্জিত অপরাংশ ) তুল্য 
রক্তবর্ণ,[ পাঁবাৰতেব চরণ ও নয়নতুল্য, পরভৃতেব ( কোকিলেব ) রপ্ত 

লোচলতুল্য, জবাকুনুমরাশিবৎ এবং হিঙ্গুলপুঞ্জ অপেক্ষা অধিক রক্তবর্ণে 
শোভমান, ] কমলসমূহের বোধনকারী, নিজেব তেজে জলম্ত সহবশ্বি 

হুর্ধদেব উদ্দিত হুইলে, [ যথাক্রমে অর্থাৎ যথাসময়ে দিবাকব উদ্দিত 
হইলে; তাহারই কবপ্রহাবে অন্ধকাঁব দণ্ডিত হইলে ও তকণু বৌদ্রের 
কুংকমে জীবলোক খচিতবৎ হইলে ] সিদ্ধার্থ ক্ষাত্রয় শয্যা হইতে 
উঠিলেন ॥ ৫৯ ॥ 

উঠিয। তিনি পাদপীঠ হইতে অবরোহণ করিলেন। তারপর 
অট্টনশালায ( অর্থাৎ ব্যাক্সামাগারে ) প্রবেশ করিলেন। অট্টনশ।লায় 
প্রবেশ করিরা অনেক-প্রকাব ব্যায়ামযোগ্য লক্ষন, ব্যামর্দন (পেশী 

সঞ্চালন।দি ) ও মল্লবুদ্ধ কবাঁব পর শ্রাস্ত ও পবিশ্রাস্ত হইলে শ্রীতিকর, 
দীপক, মদনবধক, বৃংহণ, বলকব, সর্বেন্জরিষ ও সব্গাত্রেব প্রহলাদনকর 

এবং অভ্যঞ্জন শতপাঁক ও সহন্রপাক বহুবিধ সুগন্ধ তৈলাদি দ্বারা 

নিপুণ, শিক্ষিত, নুদক্ষ, প্রধান, [শ্বব্যবসায়ে ] কুশল, মেধাবী ও 
পবিশ্রমে অকাতব সেবকগণ তঁহাব অঙগসংবাহন করিতে লাগিল। 
এ সেবকগণেব করতল ও পদতল সুকুমার ও কোমল এবং উহার! 

সম্পূর্ণা্গ দেহবিশিষ্ট। তাহারা অত্যন্দন কর্ণে, পবিমর্দন কর্মে ও উদ্বলন* 
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জিয়-পনিন্নমেহিং অট্তি-সুহাএ নংন-নুহাঞি তয়া-নুভাএ রোঁম- 

নুহাএ চউবিবিহাএ সুহ-পবিকম্মণাএ সংবাহণাএ নংবাহিএ ননাণে 

অবগর-পরিন্ননে অট্টপনালাও পড়িনিকৃখনই ॥ ৬০ ॥ 

পড়িনিক্খমিন্তা জের্েৰ নজ্জরণ্ঘবে তেণেব' উবাগচ্ছই | 

উবাগচ্ছিন্তা নজ্দ্রপঘরং অধুপবিদই। শণুপবিসিদ্ভা স-যুদ্ত- 

ণৃহাণমংভবংদি লাণা-নণি-বরণ-ভভ্ভি-চিন্তুংদি ন্হাণগীডংরি 
সুহনিননে পুপকোঁদএহি বর গংধোদ্এহি র উপ্সিণোদএছি র 

সুদ্ধোদএহি য় কল্লাণ-করণ-পবর-মজ্জণ-বিহীএ নজ্জিএ] তথ 
কোডির-নএহিং বহুবিহেহিং কল্লাণগ-পবর-দজ্জরণাবসাণে পম্ভুল- 
নুকুনাল - গংধ - কানাইির - লৃহিরংগে অহয়-সুনহগৃ্ঘ-দুব-ররণ- 

ধবুড়ে বব-ভুবভি-গোলী-চংদণাঁণুলিন্ত-গন্ডে পুই-নালা- 
বন্নগ-বিলেবণে আবিদ্ধ-মণি-ন্ুবন্নে ক্সির-হাবদ্ধহার-ভিনরয়- 

পালংব-পলংবমাণে কড়ি-নুত্তর-কর-দোঁভে পিণিদ্ধ-গেবিজ্জে 

'মংগুলিজ্ৰগ-ললিয়-কাভরণে বর-কড়গ-ভুড়ির - থংভির - ভূএ 
হির-রাব-সন্সিরীএ কুংডল-উজ্দ্রোবিরাণণে বউড়-দিত-দিবএ 

হাবোখয়-ন্ুকব- রইয় * বচ্ছে মুদ্দিরাপিংগলংগুলিএ পালধব- 

পলংবণাণ-সুকর-পড়-উক্তরিজ্জে নাঁণ!-নণি-কণগ-রয়ণ - বিনল- 

নদ্ধ-আবিদ্ববীর-বলএ কিং বন্ুণা কগ্র-রুকৃখএ চেব অলংকির- 
বিভ্ুলিএ নরিংদে স-কোরিংট-নল্ল-দামেণং ছভেণং ধবিজ্ঞদােণং 
নেয়-বর-চামিরাহিং উদ্ধুলবনাণীতিং নংগল-ভর-নদ্দ-করালোএ 
'ণেগ - গণনায়গ - দংডনারগ - রাইিনর - তলবর - মাড়ংবির- 

এ 
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(অর্থাৎ 'বলবধর্ন-) কর্মে অভ্যস্ত ও এইসকল কর্মের ফলাভিজ্ঞ। 
ভাহাবা তৈলচর্মে সিদ্ধার্থকে বসাইষা অস্থি-ুখকর, মাংস-মুখকব 
চর্মসখকব, ও লোম-সুখকৰ এই চতুধিধ জঙ্গন্ুখকর পরিকর্মণা 
(অর্থাৎ তৈল হরিদ্রাদিত্রক্ষণ ) ও সংবাহনাদি অর্গসেবা কবিতে 
লাগিল। তাহাদের সংবাহনাদি ও পরিকর্মণাক্স শ্রান্তি ও পরিশ্রম 
অপগত হইলে তিনি অষ্টনশাল! হইতে নিঙ্ণত্ত হইলেন ॥ ৬০ ॥ 

তারপর অষ্টমশাল! হইতে নিঙ্জ্রান্ত হইয়া তিনি যেদিকে মার্জন গৃহ 
সেইদিকে গমন কবিলেন। যাইযা! মার্জনগৃহে প্রবেশ কবিলেন। সে গৃহ 
খচিত মুক্তাজালে অভিবাঁমদর্শন। তাহাব কুষ্টিমে বিচিত্র মণিবদ্ব-খচিত 

থাকায কুট্টিমতল অতি রমণীয়। শ্বাীনমণ্ডপে নান। মণি বত্ব খচিত ও নানা 

চিত্র অস্কিত বহিযাছে। সেখানে তিনি ক্নান-পীঠিকায় সুখালীন হইলেন। 
পুষ্পোদক, গন্ষোদক, উষ্ণোদক ও শ্ুদ্ধোদকে কল্যাণকর শ্রেষ্ঠ নানবিধি 

অন্থসাবে তিনি ত্বন করিলেন ।' উদ্গত-পন্ম ( অর্থাৎ হুতার খাই- 
তোল। ) হ্থকোমল গন্ধ-কাবাগ্নিক1 (অর্থাৎ বক্তবর্ণ সুগন্ধ তোয়ালে ) দ্বারা 

অঙ্গ মার্সিত কর! হইল। তাবপর তিনি বহুমূল্য বস্থবন্ধে দেহ হুসংবৃত 
করিলেন। সবস ও ন্থুবভি গ্োনীর্ষ ও চন্দন গাত্রে অন্ুলেপন কৰা! 

হইল। তাবপব স্ানানম্তব অনুষ্ঠেয় শত শত কৌতুকমঙ্গল সম্পাদিত 
ও বহুবিধ কল্যাণকব বিধি অনুষ্ঠিত হইল। তারপর চন্দনলেপনে গুচি 
পুশ্পমাল্য ও মণিবিদ্ধ হ্বর্ণহাব পবাঁন হইল। হাঁবে সংলগ্ন তে-নরী 
অধহাবে প্রালম্ব (অর্থাৎ দৌলক বা লকেট) প্রলদ্থিত বহিয়াছে। 

কটিদেশ্বে শোভা কটিসথ্র, গ্রীবায় রবের, ললিত অঙ্গুলিতে অঙ্ুরীয়ঃ 

ভুজদবয়ের স্তম্তন (অর্থাৎ জভীকবণ) স্ববপ শ্রেষ্ঠ কটক ও ভ্রাটিক, 
আননোজ্ৰলকাবী কুগুল, দীপ্তণীর্য মুকুট, এইসব [ আভবণে ] তাহা . 

ছুন্দর দেহ অধিকতর রূপশ্রীসম্পন্ন হইল। আভ্ভৃত হাব-স্তবকে 

বক্ষস্থেল ছ্যুতিমান্, পিজলবর্ণ মুদ্রিকাঘ অঙ্গুলি পিল্গলবর্ণ, পষ্টবন্েব 
উত্তবীয় হইতে [মুক্তাব] প্রালম্ধ (অর্থাৎ ঝালব) প্রলঘ্মান। 
নানা মহা মণিবত্বখচিত বীরবলযদ্ধষ বিল -কনকে ম্থুনিপুণ মণিকার 
কতৃক নিগিত, গ্রথিত, বিদ্ধ, ভুল্িষ্ট (অর্থাৎ দচভাবে জোভ দেওয়), 



৫৪ জিনচরিত্ং 

কোড়ুংবির-মংতি-মহা মংতি-গণগ-দোঁবাবিয়-অমচ্চ-চেড় - লীঢমদ্দ- 
' নগর-নিগম-লিট্ঠি-সেণাবই - সবাহ " দুয় - সংধিপাল সদ্ধিং 
সংপরিবুড়ে ধবল-মহা-মেহ-নিগ্গএ ইৰ গহ-গণ-দিপ্পংত- 
রিক্খ-তারা-গণাণ মজঝে সসি'বব পিয়দংসণে নববঈ নবিংদে 
নর-বসহে নব-দীহে অব ভহিয়-রায়-তেয়-লচ্ছীএ দিপ্পমাঁণে 

মজ্দ্রণঘবাও পড়িনিকৃখমই ॥ ৬১ ॥ 

নিক্থমিতা জেণেব বাহিরিয়া উবট্ঠাণসালা তেণেব 
উবাগচ্ছই ৷ উবাগচ্ছিত্ত। সীহাসণংসি পুরথাভিমুহে নিসীয়তি ॥ 
৬২॥ 

নিসীয়িভ। অপৃ্পণো উত্তবপুবথিমে দিসী-ভাএ অট্ঠ 
ভদ্দাসণাইং সেয়-বখ-পচ্চুখযাইং সিদ্ধথয়-কয়-সংগলোবয়াবাইং 
বয়াবেতি। বয়াবিত্তা অগ্পণো অদুবসামংতে নাঁপা-মণি-রয়ণ- 
মংডিয়ং অহিয়-পেচ্ছণিজ্জং মহগ্ঘ-বব-পট্টগুগ্গয়ং সণ হ-পটট- 
ভক্তি - সয় - চিত্ত-তাণং ঈহামিয়-উসভ-তুরয*্নব-মগব-বিহগ- 
বালগ - কিংনব - রুরু - সব্ভ-চমব-কুংজব-বণলয়-পউমলয-ভভ্তি- 
চিত্তং অবভিংতবিয়ং জবণিয়ং অংছাবেই। অংছাবিত্তা নাণা- 
মণি-বয়ণ-ভত্তি-চিত্তং অথবয়-মিউ-মন্ুব গোখয়ং সেয়-বথ-পচ্চ,ঘ- 
থুয়ং সুমউয়ং অংগ-স্থহ-ফবিসগং বিসিট্ঠং তিসলাএ খত্তিয়াণীএ 
ভন্দাদ্ণং রয়াবেই। বয়াবিত্তা কোড়ুংবিয়পুরিসে দন্দাবেই। 

সন্দাবিতা। এবং বয়ানী ॥৬৩॥ , 
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বিশেষিত, শোভনীকৃত ও উদ্ভ্রলীকৃত। অধিক কি? কল্পবৃক্ষের 
মতই তিনি অলঙ্কত ও বিভূবত হুইয়। নবগণের প্রধানরূপে বিবাজমান। 
কোরিস্ত পুষ্পেব মাল্যে বিভূষিত বাঁজচ্ছত্র [ মস্তকেব উপরিভাগে ] 
ধুত বহিয়াছে। শ্রেষ্ঠ শ্বেত চামরে ব্যজন কবা হুইতেছে। দেখিবা- 
মাত্র লোকে মঙ্গলকব জধধ্বনি কবিতেছে। অনেক গণনায়ক, বাজাঃ 

ঈশ্বব, তলবর, মাওপ্য, কৌটুষ্বিক, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, গণক, দৌবারিক, 
অমাত্য, চেট, গীঠমদ% নাগর, নিগম, জেগ্ী, সেনাপতি, সার্থবাহ, 

দূত ও সদ্বিপাল কতৃক পবিবোষ্টত হইয়া! তিনি ধবল মহামেঘ 
হইতে নিঙ্ছাস্ত দীপ্যমান গ্রহ, খক্ষ ও তাবাগণেব মধ্যে প্রিষদর্শন 
শশীর স্তাষ [ শোভা পান ]। অত্যধিক রাজপ্রতাপলঙ্ষীতে দীপ/মান 

[সেই] নরপতি, নবেন্দ্র, নববৃষভ নবসিংহ মার্জনগৃহ হইতে নিক্রান্ত 

হইলেন ॥ ৬১ ॥ 
নিক্ষান্ত হইয়া! যেদিকে বাহির উপস্থানশালা সেইদিকে গমন 

করিলেন। যাইযা সিংহাসনে পূর্বদিকে সুখ কবিয্া উপবেশন 
কবিলেন ॥ ৬২ ॥ 

উপবেশনান্তে তিনি আপনাব উত্তব-পূর্ব দ্িগভাগে শ্বেত বস্ত্র 
আবৃত, সি্বার্থ (অর্থাৎ সর্ষপ) দ্বাৰা কৃত-মঙ্গলোপচার আটটি 
ভদ্রাপন বচনা করাইলেন। তারপব আপনার লিংহাসনের অদূবে 

এক প্রান্তে একটি আভ্যস্তর্টিক যবনিক1 সংস্থাপন কবাইলেন। সেই 
ষবনিক। নানা মণিরত্বে মণ্ডিত, অত্যধিক মনোরম-দর্শন, শ্রেষ্ট প্টনে 
নিমিত বলিয়া মহার্থ, সীবন-কবা শতচিত্রশোতিত নুস্ম পবন 
শিথিত এবং তাহাতে ঈহামুগ (অর্থাৎ বুক), বুষভঃ তুবগঃ শর, 

মকর» বিহুগ, ব্যাল, কিন্নব, কক, শরভ, চমব, কুগ্ধর, বনলতা ও 
পদ্মনতার চিত্র চিত্রিত। ভ্রিশলা ক্ষত্রিষাণীৰ জন্য একটি বিশিষ্ট 
তদ্রাসন বচন! করাইলেন। তাহা নানা মণিবত্বে খচিত, শ্বেতবস্ত্রে 
আচ্ছাদিত, স্থুকোমল, স্পর্শে অঙ্গ-স্ুখকর এবং যৃদুমস্থবকাকীর্ণ উপাধান 
ও আত্তবণে শোভিত। তাবপর কুটুদ্ব-পুকষগণকে ডাকিয়। এই 

- কথ। বলিলেন ॥ ৬৩ ॥ 
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খিগ্পমেব ভো দেবাণুগ্লিয়া ! অট্ঠংগ-মহা-নিমিত্ব-সুত্বথ- 
ধাবএ বিবিহ-সথ-কুসলে সুুবিণ-লক্থণ-পাঢ়েএ সদ্দাবেহ। ততে 
ণং তে কোড়,ংবিষপুবিস! সিদ্ধখেণং বন্া এবং বুন্তা সমাণা 

হট্ঠ-তুট্ঠ [পুণবাণ৩] জাব হিয়য়া করয়ল-[ পুৎ বাণ ৫] 
জাঁব পড়িস্ণংতি ॥ ৬৪ ॥ 

পড়িস্ণিত্তা সিদ্ধথস্স খত্তিয়স্স অংতিআও পডভিনিকৃখ- 

মংতি। পড়িনিক্খমিভা কুগুপুবং নগবং মজঝংমজবঝেণং 

জেণেব স্ুবিণ-লক্খণ-পাঢগাণং গেহাইং তেণেব উবাগচ্ছংতি। 
উবাগচ্ছিতা৷ সুবিণ-লকৃখণ- পা এ সন্দাবিংতি ॥ ৬৫ ॥ 

তএ ণং তে স্ুুবিণ-লক্খণ-পাঁঢ়গা সিদ্ধথম্স খত্তিষস্স 

কোডূংবিয়-পুবিসেহিং সন্দাবিযা সমাণা হট্ঠতুট্ঠ- পু বাঃ ত ] 
জাব - হিয়য়া নৃহাযা কয় - বলি-কম্মা কয় - কোউয় - মংগল- 

পায়চ্ছিত্া সুদ্ধপ্পবেসাইং মংগল্লাইং বখাইং পববাইং পবিহিয়া 
অগ্ন - মহগ্ঘাভবণালংকিয় - সবীবা সিদ্ধথয় - হবিয়ালিয়া-কয় - 

মংগল-মুদ্ধাণা সএহিং সএহিং গেহেহিংতো নিগ্গচ্ছংতি । নিগ্ঁ 
গচ্ছিত্তা খ্তিয়-কুণ্তগ্গামংনগবং মজ ঝংমজ বেণং জেণেব সিদ্ধখস্স 
রন্নো ভবণ*বব-বডিংসগ-পড়িছ্বাবে, তেণেব উবাগচ্ছংতি ॥ ৬৬ ॥ 

উবাগছ্ছিত্তা ভবণ-বব-বডিংসগ-পড়িহ্বাবে এগও মিলংতি, 

. জেণেব বাহিবিযা 'উবট্ঠাণপাল! জেণেব সিদ্ধখে খভ্ভিএ তেপেব 
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ভো৷ দেবানুপ্রিয়গণ ! শীঘ্র গিয়া যাহারা অষ্টাগঘহ নিশিত্ব- 
শাস্ত্রের শুত্রার্থ জানেন ও ধাহাঁবা বিবিধ শাস্ত্রে বিশাবদ এমন 

্নলক্ষণ-পাঠকদিগকে ডাকিয়া! আন। তারপর সেই কুটুম্ব-পুক্ষগণ 
রাজা সিদ্ধার্থ কতৃক এইরূপ উক্ত হইয়া হৃষ্টচিভ, আনন্দিত, পরম 

লৌমনদা-সম্পন্ন, হূর্যবশে বিসারিত-হৃদয় ও [ বৃষ্টি-] ধারায় আহত 
কগ্ববৎ উচ্ছৃসিত-লোমকৃপ হইল এবং কবতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশ 
নখ মাথায় ঠেকাইযা “যে আক্তা, শ্বামিন্! বলিয়া সবিনয়ে আজ্ঞা 
পালন অঙ্গীকার কৰিল ॥ ৬৪ ॥ 

অঙ্গীকার করিয়া তাহারা সিদ্ধার্থ ক্ষপ্িষের নিকট হইতে নিষ্রান্ত 
হইয়া গেল। বাহিব হুইযা তাহারা কুগুপুব নগরের মধ্য দিয়া 
যেদিকে স্বগ্রলক্ষণ-পাঠকদিগের বাস সেইদিকে গমন কবিল। যাইয়া 
দব্রলক্ষণ-পাঠকদিগকে ডাকিল ॥ ৬৫ ॥ 

তারপর সেই স্বপ্র-লক্ষণ-পাঠকগণ দিদ্ধার্থ কষত্রিয়ের সেই কুটুম্বপুকব- 
গণ কর্তৃক আহ্ত হইয়া হষ্টচিত্ত, আনন্দিত ও পরমসৌমনস্যযুক্ত হইলেল। 
হ্যবশে তাঁহাদের হৃদয় বিসারিত হইল। [বৃষ্টি ] ধারায় আহত কদস্ব- 
গু্ের চুব স্তার তাঁহাদের লোমকুপ উচ্ছৃসিত হইল। তাহারা দ্গান 
করিয়। [ গৃহদেবতাদিগের ] বলিকর্ষ সমাপ্ত করিয়া তিলক-রচনাদি 
মঙ্গলকর্ম ও [ অগ্ডত নেত্র-দোষ-নিবাবণার্থ ] প্রায়শ্চিত্ত কর্ম সারিষা, 
রাজসতাস় প্রবেশযোগ্য শুদ্ধ ও শুভ বন্ত্র ও উত্তরীয় পরিয়া, আপন 

আপন মহার্থ আভরণে শরীর অলম্কৃত করিষা, মন্তকে সিদ্ধার্থ ( অর্থাৎ 
পর্ষপ) এবং হরিতালিকা (অর্থাৎ দুর্বাঙ্থুর) সহযোগে মঙ্গলকর্ম 
সমাপন কবিয় স্ব ন্ব গৃহ হইতে নিষ্্রান্ত হইলেন। তারপর ক্ষত্রিক্- 

কুগুগ্রাম নগরের মধ্য দিয়া চগিয়া যেখানে বাজা সিদ্ধার্থের শ্রেষ্ঠ 

রাজভবনেব সিংহত্বার সেইখানে উপনীত হুইলেন ॥ ৬৬ ॥ 

উপনীত হইয়া তীঁহার! সেই শ্রেষ্ঠ রাজতবনের সিংহঘারে একে 

একে মিলিত হইলেন। তারপর যেখানে বাহিব উপস্থানশালা, 
বাহাৰ মধ্যে সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়  আলীন ] সেইখানে উপস্থিত হইলেন। 

0৮. ০৪--৪ 
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উবাগচ্ছংতি। করয়ল-পবিগ্গহিয়ং [ পুৎ বা৫] জাব কট্টু 
সিদ্ধখং খত্তিয়ং জএণং বিজএণং বদ্ধাবেংতি ॥ ৬৭ ॥ 

তএ ণং তে সুবিণ-লক্খণ-পাঁটগা সিদ্ধথেণং বন্না বংদিয়- 

পুইয়-সন্কাবিয়-সম্মাণিয়া সমাণা পত্তেয়ং পতেয়ং পুব্বননখেন্থু 
ভদ্দাসণেস্থ নিসীয়ংতি ॥ ৬৮ ॥ 

তএ ণং সিদ্ধথে খন্তিএ তিদলং খণ্তিয়াপিং জবণিষংতরিয়ং 

ঠবেই। ঠবিত্তা পুপ্ক-কল - পবিপুন্ন - হথে পবেণং বিণএণং 
তে সুমিণ-লকৃখণ-পাঢ়এ এবং বয়াঁসী ॥ ৬৯ ॥ 

এবং খলু, দেবাণুপ.পিয়া! অজ্জ তিসলা খন্তিয়াণী তংসি 
তাবিসগংসি [পু বা ৭] জাব স্ুত্তজাগবা ওহীবমাণী 

ওহীবমাণী ইমে এয়াঁকবে ওবাঁলে চোদ্দস মহান্গুমিণে পাসিতা 
ণং পড়িবদ্ধা ॥ ৭০ ॥ 

তং জহা। গয় উসভ গাহ! [ পু বাণ ২ ] ॥ ৭১॥ 

তং তেসিং চোদ্দসপহং মহান্ুমিণাণং, দেবাগুপ-পিষা। 
ওরালাণং কে, মননে, কল্লাণে ফলবিভিবিসেসে ভবিস্সই ? 
তএ ণংতে সুমিণ-লক্খণ-পা়গ! সিদ্ধখস্স খভিয়দ্স এয়মট্ঠং 

সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-তুট্ঠ [ পুৎ বা” ৩ ] জাব-হিয়য়া তে স্বমিণে 
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কবতলে বদ্ধ অগ্রণির দশ নখ মম্তকে ঠেকাইয়া সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়কে 
জযশব্দে ও বিজয়শব্দে সম্বধনা কবিলেন ॥ ৬৭ ॥ 

তারপব সেই স্বপ্র-লক্ষণমপাঠকগণ বাঁজা সিদ্ধার্থ কতৃক বন্দিত, 
পুজিত, সতক্কত ও সন্মানিত হইর! প্রত্যেকে পূর্বন্তস্ত ভদ্রাসনগুলিতে 

উপবেশন করিলেন ॥ ৬৮ ॥ 

তারপর সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয ভ্রিশল] ক্ষত্রিয্াণীকে যবনিকাস্তরালে 

বসাইলেন। বসাইযা! পুষ্প ও ফলে পবিপূর্ণ হস্তে পরম বিন্য সহকারে 
সেই স্বপ্ন-লক্ষণ-পাঠকদিগকে এইকথা বলিলেন ॥ ৬৯1 

তো দেবানুপ্রিষগণ ! আজ জিশল! ক্ষত্রিষাণী সেই তাদৃশ শয্যায় 
শয়ন করিষা__যে শষ্যায় [ শরীব প্রমাণ দীর্ঘ] আগিঙ্গন বতিকা - 
(বা উপাধান) ছিল, [মাথাব দিকে ও পাষেব দিকে ] ছুইদিকে 
উপাধান ছিল, [ মাথার দিকে ও পায়েব দ্দিকে ] ছুইদিকে উন্নত ও 
মধ্যে গভীর [ ষে শব্যা] গঞঙ্গাপুলিনেব বালুকাৰ ভ্তায় অবদলনে 

কোমল, ক্ষৌম দুকুলপট্টে (অর্থাৎ বেসমী চাঁদবে) সমাচ্ছাদিত, 
সুবিবচিত রজন্ত্রণে (অর্থাৎ তোয়ালেতে ) শোভিত, রক্তাংস্তক 

সংবাবে (অর্থাৎ লাল মশাবীতে ) সংবৃত, স্পর্শে পশুলোম, তুলাঁব 
গদি বা নবনীতবৎ কোমল এবং উত্তম সুগন্ধি কুনুমচুর্ণের উপচারে 

আন্তীর৭ঁ-_সেই শব্যায় হপ্ু-জাগব অবস্থায় ঘুমাইক্স! ঘুমাইয়া মধ্য-রাত্র- 
সময়ে এইরূপ উদাব, কল্যাণকর, শুভশংসী, ধন্য, মঙ্গলাকৰ ও শোভন 
শ্রীসম্পন্ন চভুর্শ মহাদ্বপ্র-দেখিয়া জাগিয়া উঠেন ॥ ৭* ॥ 

সেই স্বপ্রগুলি এই ! গজ, বুৰত, সিংহ, অভিষেক, | পুঙ্প-বুদাম, 
শশী, দিনকব, খ্বজ, কুস্ত, পত্মসবোববঃ সাগবঃ বিমানভবন, রাত্বোচ্চয় 

ও অগ্নিশিখা ॥ ৭১ ॥ 

তাহা হৃইলে বলুন ভো দেবান্থপ্রিযষগণ! সেই উদাব চতুর্দশ 
মহান্বপ্পে কি কি বিশেব কল্যাণকব ফল সুচনা করিতেছে? তাবপব 
সেই শ্বপ্রলক্ষণপাঠকগণ সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়েব এই কথা [কানে ] শুনিক় 
ও | মনে] বুবিয়া হষ্টচিত্ত, আনন্দিত ও শ্রীতি-মনাঃ হইলেন। 



৬5 জিণচরিততং 

ওগিণহংতি। ওগিণহিত্তা ঈহং অণুপবিসংতি। অপণুপবিসিত! 
অননমন্গেণং সদ্ধিং সংলাবেংতি ॥ ৭২ ॥ 

সংলাবিভা তেসিং সুমিণাঁণং লদ্ধট্ঠা গহিয়ট্ঠা পুচ্ছিয়ট্ঠা 
বিশিচ্ছিয়ট্ঠ! অভিগয়ট্ঠা সিদ্ধথস্দ বন পুবও নুমিণ-সথাইং 
উচ্চারেমাণা উচ্চারেমাণ! সিদ্ধথং খত্তিয়ং এবং বয়াসী ॥ ৭৩॥ 

এবং খলুঃ দেবাণুপ-পিয়া ! অম্হং সুবিণ-সথে বায়ালীসং 
আুমিণা। তীসং মহান্থমিণা | বাবস্তাবিং সব্বস্থুমিণা দিট্ঠা। 
তখ ণং দেবাণুপ-পিয়া ! অরহংত-মায়রে! বা চন্ববটি-মাষরো 
বা অরহংতংসি ব! চক্বহবংসি বা! ( গ্র্" ৪০০ ) গবভং বক্কমমাণংসি 

এএনিং তীসাএ মহান্তুমিণাণং ইমে চউদ্দস মহান্ুমিণে পাসিস্তা 
শং পড়িবজ.ঝংতি ॥ ৭3 ॥ 

তংজহা। গয় গাহ। | পুণ বা২ ]॥ ৭৫॥ 

বাস্থদেবংসি গব.ভং বকমমাণংসি এএসিং চউদ্দসণ হং 
মহান্থুমিণাণং অন্নয়বে সভ্ভ মহাস্তুমিণে পাসিতাঁণং পড়িবজঝংতি 
॥ ৭৬ ॥ 

ৰলদেবমায়রো বা বলদেবংসি গবভং বক্কমমাণংসি এএসিং 

চোদ্দসণ হং মহাস্ুমিণাঁণং অন্নয়রে চত্তারি মহাস্ুমিণে পাসিততা 

ণং পড়িবজঝংতি ॥ ৭৭ ॥ | 

মংডলিয়-মায়রো বা মংভলিয়ংসি গব্ভং বক্ধংতে সমাণে 



জিনচরিত্র ৬১ 

পরমসৌমনন্তজস্ত হর্ষভরে তীহাদের হৃদয় বিসারিত হইল। [বৃষ্টি] 
ধারায় আহত কদম্ববৎ তীহাঁদের লোমকুপ উচ্ছ্বসিত হইল। তীহারা 
সেই স্বপ্নগুলি সম্যকৃতাবে অবধারণ করিয়া! লইলেন, তারপর প্রণিধান 
করিয়া ভাবিয়! দেখিলেন। দেখিয়া! পরস্পরের মধ্যে বিষয়ে 

আলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭২ ॥ 
আলাপের পর সেই শ্বপ্নগুলির হুচিতার্থেব লম্যক্ অবধারণ, এ 

বিষয়ে পব্পব জিজ্ঞাসাবাদে বিতর্কিত অর্থ, বিতর্কের পব সুচিত 
অর্থ এবং সর্বশেষে বিনিশ্চিত অর্থ রাঁজা সিদ্ধার্থের নিকট দ্বপ্রশার্জ 

পাঠ কবিয়া করিয়! সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়কে এই কথা বলিলেন ॥ ৭৩॥ 

তো দেবান্ুপ্রিয় | আমাদেব স্বপ্নশান্ত্রে এইবপ বিয়াল্লিশ [ সাধাবণ ] 
বপন, জ্রিশটি মহাম্বপ্ন, একুনে বাহাজর স্বপ্ন দুষ্ট হইয়াছে । তাবমধ্যে, 
ভো দেবাহুপ্রিয় ! অর্থৎ্গণের মাতার! অথবা চক্রবতিগপের মাতাবা 
যখন তাহাদের কুক্ষিমধষ্যে কোনও অহ্ৎ ব| চক্রধর প্রবেশ করেন 

তখন এই ত্রিশটি মহাশ্বপ্পের চৌদ্দটি দেখিয়া! জাগিয়! উঠেন ॥ ৭৪ | 

সেই চৌদ্দটি মহান্বপ্র এই | গজ, বৃষত। সিংহ, অভিষেক, 
[ পুষ্প-] দাম, শশী, দিনকর, ধবজ; কুম্ত, পদ্মসবোবব, সাগর, বিমান- 

ভবন, রত্বোচ্চয় ও অগ্নিশিখা ॥ ৭৫ ॥ 

বাহ্থদেবের1 গর্ভে প্রবেশ করিবাব সময [ গর্ভধাবিণীর! ] এই 

চৌদ্বটি মহাম্বপ্রের যেকোনও সাতটি মহান্বগ্ন দেখিয়া! জাগরিত 
হন ॥ ৭৬ ॥ 

বলদেবের। গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় বলদেবগর্ভধারিণীরা 

এই চৌদ্দটি মহান্বপ্নেব মধ্যে যে-কোনও চাবিটি দেখিয়া জাগরিত 
হন॥ ৭৭ ॥ 

মাগুলিকগণ গর্ভে গ্রবেশ করিবার সময় মাগুলিক-জননীবা এই 



৬২ জিণচবিভ্তং 

এএসিং চউদ্দসণহং মহাস্থ্মিণাণং অন্যবং মহাস্তমিপং এগং 

পাঁদিত্তা ণং পড়িবজ ঝাংতি ॥ ৭৮॥ 

ইমেয়াণিং দেবাণুগ্লিয়া! তিদলাএ খভিম্বাণীএ চউদ্দস 

মহান্রমিণ। দিট্ঠা। তং ওবালা ণং দেবাণুগ্লিয়া। তিসলাএ 

খত্তিয়াণিএ সুমিণ। দিট্ঠা। [পু বাঃ ৪] জাব মংগল্পকাবগা 

ণং দেবাগুগ্লিয়া! ভিসলাঁএ খত্তিয়াশীএ স্ুমিণা দিট্ঠা। 

তংজহা। অথলাভো দেবাগুগ্সিয! ! ভোগলাভো দেবাগুগ্লিযা। 

পুত্রলাভো দেবাগুগ্নিয়া! | সুকৃখলাভো৷ দেবাণুগ্লিয়া ! বজ্জলাভো 

দেবাণুগ্লিয়া। এবং খলু. দেবাগুগ্সিযা! তিসলা খতিয়াদী 

নব্ণৃহং মাসাণং বুপড়িপুন্নাণং অদ্ধট্ঠমাণং বাইংদিয়াণং 

বিইকংতাঁপং তুম্হং কুলকেউং কুলদীবং কুলপববয়ং কুলবডিংসগং 

কুলতিলয়ং কুলকিত্তিকরং কুলদিণযরং কুল-আধাবং কুল- 

নংদিকবং কুলজসকবং কুলপায়বং কুলবিবদ্ধণকবং সুকুমাল- 

পাঁণ্পায়ং অহীগ-পড়িপুক্র-পংচিংদিয়-সবীবং লক্খণ-বংজণ- 

গুণোবেয়ং মাণুম্মাণগনমাণ-পড়িপুন - মজায় - সববংগ - সুংদরংগং 

সপিসোমাকাবং কংতং পিয়দংসণং সুববং দারষং প্যাহিতি। 

৭৯ ॥ 

সে বিয় ণংদাবএ বিল্লায়-পবিণয়-মিত্তে উম্মুকবালভাবে 

জোববণগমপুগ্নত্তে ন্ুবে বীবে বিধাধতে বিখিল্ন*বল-বাহণে 

চাঁউরংত--চন্ববন্টী বজ্জবতী রায়া ভবিম্সই। জিণে ব! 

তেলোব-নাযগে ধন্ম-ব্ব-চন্কবন্্ী ॥ ৮০ ॥ 

তং ওবালা ৭ং দেবাণুপ্লিয়া! তিলাএ খত্তিষাণীএ সুমিণা 

দিট্ঠা। [ পুণবাঃ ৪] জাব আবোগ্গ- তুট্ঠিদীহাউ-কল্লাণ- 



জিনচবিত্র ৬৩ 

এই চৌদ্দটি মহাদ্বপ্েব মধ্যে যে-কোনও একটি দেখিয়। জাগবিত 

হন ॥ ৭৮ | 

ভে দেবাহুপ্রিষ! এইগুলির মধ্যে চৌদ্দটি মহাম্বগ্নই ভ্রিশল! 
ক্ষত্রিয়াণী দেখিয়াছেন। জ্ৃতরাঁং ভো দেবাম্প্রিষ ! ত্রিশল। ক্ষত্রিয়াণীর 

দেখ! স্বপ্রগুলি অতি উদাব স্বপ্র। নিশ্চয়ই দেবানুপ্রিয়! অভি 
কল্যাণকব ভ্রিশলার দেখা এই স্বপ্রগুলি। নিশ্চয়ই শিব, খন্ত, 
মঙগলাকব, শ্রীসম্পন্ন। আবোগ্য-তুষ্টি দীর্ঘায়ুফত্ব-বিধায়ক এবং অশেষ 

কল্যাণ ও মজলেব সুচক ত্রিশলাব দেখা এই হ্বপ্রগুলি। অর্থলাভ 

[ক্থচিত হইতেছে ] দেবানুপ্রিরর! ভোগলাত [শ্চিত হইতেছে ] 
দেবানুপ্রিষ। পুত্রলাভ [সচিত হইতেছে ] দেবাস্প্রিষ । সৌখ্যলাভ 

[স্থচিত হইতেছে ] দেবান্প্রিয় ! বাজ্যলাভ [স্থচিত হইতেছে ] 
দেবাস্থপ্রিয় ! এইকাবণে বলি দেঝানুপ্রিষ! ভ্রিশলা ক্ষত্রিয়াদী পূর্ণ 

নয় মাস ও সাড়ে সাত বাত্রিদিন গত হইলে আপনাদের কুলকেতু, 
কুলপ্রদীপ, কুলপর্বত, কুলাবতংস, কুলকীরিকব, কুলদিনকব, 'কুলাধার, 
কুলনন্দন, কুলযশস্কব, কুলপাঁদপ, কুলবিবধন, স্থকুমার হস্তপদযুক্তঃ পঞ্চ 

ইন্জিয় ও দেহের হীনতা বা ন্যনতাবিহীন, জুলক্ষণ ও শুভব্যঞ্জকগুণযুক্ত, 
দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও ওজন প্রভৃতিতে প্রমাণাহুৰপ, সর্বানগন্ন্দর, শশীর ন্যাষ 

সৌম্যদর্শন, কাস্ত, শ্রিয়দর্শন এবং হ্থবপ একটি পুত্রসন্তান প্রসব 
কবিবেন ॥ ৭৯ ॥ 

তারপৰ সেই বালকের বাল্য গত হইলে [ ধীরে ধীবে ]সে বয়োজন্ত 

জ্ঞান ও [ সর্বাঙ্ষেব ] মাত্রায় পবিণত যৌবন লাভ কবিবে। যৌবন- 
প্রান্তি হইলে লে শৃব, বীব ও বিক্রমশালী হইৰে এবং বিভভীর্ণ বিপুল 
বলবাহনসহ রাজ্যে অধীশ্বর ও রাজ! হুইবে অথবা ব্রেলোক্যনায়ক 
ধর্ষবব চক্রবত জিন হুইবে ॥ ৮০ ॥ 

তাই বলিতেছি, দেবান্ুপ্রির় ! অতি উদার ভ্রিশল! ক্ষত্রিষাণীর দেখা! 
এই হ্বপ্নগুলি। নিশ্চয়ই কল্যাণকর, দেবাহ্ুপ্রিয় ! ত্রিশলা ক্ষত্রিযাঁদীর 

দেখা এই হ্বগ্নগুলি। শিব, ধন্য, মঙ্গলাকর, শ্রীসম্পর আরোগ্য-ুষটি- 



ঙ৪ জিণচবিভং 

মংগল্পকারগা ণং দেবাণুগ্লিয়া ! তিসলাএ খত্তিয়াশিএ নুমিণা 
দিটৃঠা ॥ ৮১ ॥ 

ততে সে দিদ্ধথে বায়া তেসিং স্থমিণ-লক্খণ-পাড়গাণং 
এরমট্ঠং সোচ্চা নিসন্ম হট্ঠ তুট্ঠ [ পু বাণ ৩] জাব হিয়এ 
কবয়ল-[ পুণ বা ৫] জাব কট্টু তে স্ুমিণ-লক্খণ-পাঁ়গে 
এবং বয়সী ॥ ৮২ ॥ 

এবমেয়ং দেবাণুপ-পিঝা! ! ইচ্ছিয়মেয়ং পড়িচ্ছিয়মেরং 
ইচ্ছিয্ব-পড়িচ্ছিয়মেয়ং দেবাণুপ পিয়া ! সচ্চে ণং এসমট্ঠে সে, 
জহেয়ং তুব্ভে বয়হ'ত্তি কটটু তে সুমিণে সম্মং পড়িচ্ছই। 
পড়িচ্ছিত্তা তে ন্ুবিণ-লকৃখণ-পাড়এ বিউলেণং অসণেণং 
পুপ্ক-বথ-গংধমল্লালংকারেণং সক্কারেতি সন্মাণেতি, সকাবিস্তা 
সম্মাণিত্তা বিউলং জীবিয়াবিহং গীইদাণং দলয়তি। দলযিত্বা 

পড়িবিসজ্জেই ॥ ৮৩॥ 

ততে ণং সে দিদ্ধথে খন্ভিএ সীহাসণাও অবভুট্ঠেই। 
অবভুট্চিত্তা জেণেব তিসলা খন্তিয়াণী জবণিয়ংতবিয়া, ভেণেব 
উবাগচ্ছই । উবাগচ্ছিভা তিসলং খত্তিয়াণিং এবং বয়াসী ॥ 
৮৪ ॥ 

এবং খলুঃ দেবাণুপ. পিএ! সুমিণ-সথংসি বায়ালীসং নুবিণা 



জিনচরিত্র 

দীরঘয়ুতব-বিধায়ক এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের হেতু ভ্রিশল! ক্ষত্রিয়াণী 

এই স্বপ্নগুলি ॥ ৮১ ॥ 

তাঁরপব সিদ্ধার্থ রাজা! সেই স্বপ্র-লক্ষণ-পাঠকদিগের এই 
[কানে] শুনিষা ও [ধ্যানে ] ধাবণা করিয়! হৃষ্টচিত্ত, আনন 

শ্রীতিমনাঃ হইলেন। পরমলৌমনস্যবশে হ্য-বিসাঁবিতন্ৃদয় হই 
[বৃ্টি- ]ধারায় আহত কদম্ববৎ তীহার লোমকুপসকল উচ্ছুসিত 

উঠিগ। তিনি কবতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশনখ মাথায় ঠেকাই; 
সপ্ন-লক্ষণ-পাঠকগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ৮২ ॥ 

“তে! দেবাহুপ্রিয়গণ ! এ কথা যথার্থ। ভো দেবান্টি 
এ কথা প্রকৃত। ভে! দেবানুত্রিষগণ ! এ কথাই সত্য। ভো। 
্রিষ্লগণ! ইহাতে সন্দেহ নাই। ভো৷ দেবাচুপ্রিয়গণ ! 
অতীপ্সিত1] তো দেবানুপ্রিয়গণ |! ইহাই প্রত্যভীপ্সিত। 

দেবানুপ্রিষগণ! আপনাবা যে অর্থ বলিলেন তাহা! সবই সত্য! 
বলিয়া! তিনি সেই স্বপ্রগুলি সম)ক্ ববণ কিক! লইলেন। লইয় 
দবপ্রলক্ষণ-পাঠকদিগকে বিপুল অশন, পুষ্প-বস্-গন্ধ-মাল্য-অলঙ্কারা! 

সৎকাৰ করিলেন, সন্মানিত কবিলেন। করিয়! জীবিকার উ 
বিপুল গ্রীতিদান দেওয়াইলেন। তাবপর তাহাদিগকে 
দিলেন ॥ ৮৩ ॥ 

তাবপর দেই সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় সিংহাসন হইতে উঠিলেন। 
যেখানে ষবনিকাস্তবালে ভ্রিশল! ক্ষত্রিয়াণী ছিলেন সেইখানে ৫ 
গিয়া ত্রিশলা ক্ষঝ্িয়্াণীকে এই কথা বলিলেন ॥ ৮৪ ॥ 

ওগে। দেবানুপ্রিয়ে ! দ্বপ্শান্ত্রে বিস্বাপ্লিশটি [ সাধারণ ] ' 
ত্িশটি সহাত্বপ্, একুনে বাহারি স্বপন দৃষ্ট হইয়াছে। তারমধ্যে, 
দেবানুপ্রিষে ! অর্থৎ-গণেব মীতারা অথবা চক্রবর্তিগণের মাতা; 
তাহাদের কুক্ষিতে কোনও অর্থৎ বা কোনও চক্রধব প্রবেশ করে, 

0. ৪,939 



৬৬ , জিণচরিতং 

[পু বাঃ ৯। ৭৪-৭৮ জি" চ] জাব এগং মহাস্ুমিণাণং 

পাঁসিত্তা ণং পড়িবুজ ঝংতি ॥ ৮৫ ॥ 

ইমেয়াণিং তুমে, দেবাণুপ্পিএ! চোদস মহানুমিণা দিট্ঠা। 
তং ওবালা ণং তুমে [ পুৎ বাণ ১০। জি ৮? ৭৯-৮০ ] জাব 
জিণে বা! তেল্লোক-নায়গে ধন্ম-বর-চক্কবট্টা ॥ ৮৬ ॥ 



জিনচরিত্র ৬৭ 

এই ভ্রিশটি মহাঁপ্বপ্লেব মধ্যে চৌদ্দটি চৌদ্দটি দেখিয়া জাগরিত হুন। 
সেই চৌদ্দটি স্বপ্ন এই £ গজ, বুষভ, সিংহ, অভিষেক, পুষ্পদাম, শশী 
দিনকর, ধ্বজ, কুস্ত, পদ্মসরোবর, সাগর, বিমানভবন, রদ্োচ্চয় ও অগ্থি- 
শিখা। বাস্থদেবেরা গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় [ গর্ভধাবিণীর! ] এ 
চৌদ্দটি মহান্বপ্রের যে-কোনও সাতটি দেখিয়া জাগবিত হন। বলদেবের। 
গর্ভে প্রবেশ করিবার সময় বলদেব-জননীরা এই চৌদ্দটি মহাদ্বপ্পের মধ্যে 
যে-কোনও চারিটি দেখিয়া জাগরিত হুন। মাগুলিকগণ গর্ভে প্রবেশ 

কবিবাব সমষ মাঁগুলিক-জননীরা এই চৌদ্দটি মহান্বপ্রেব মধ্যে একটিমাত্র 
দেখিয়া! জাগবিত হল ॥ ৮৫ | 

এইগুলিব মধ্যে দেবামুপ্রিয়ে | চৌদ্দটি মহাত্বপ্রই তোমার দেখা 
হইযাছে। দুতবাং দেবানুপ্রির়ে ! নিশ্চয়ই ভোমার দেখা স্বপ্রগুলি 
উদ্বার। নিশ্চষই দেবাম্ুপ্রিয়ে। তোমার দেখ। শ্বপ্রগুলি কল্যাণকরঃ 
শিব, ধন্ত, মাঙ্গল্যকর, শ্রীসম্প্ন, আরোগ্য-তুষ্টি-দীর্খাযুফ্ত্-বিধাযক এবং 
অশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের সৃচনাকাঁরক। অর্থলাত [ সুচিত হইতেছে ] 
ওগো দেবাহুপ্রিযে | ভোগলাভ [ শ্চিত হইতেছে ] ওগো দেবান্থ- 
প্রিয়ে! পুত্রলাত [ হুচিত হইতেছে ] ওগে! দেবানুশ্রিষে ! সৌখ্য- 
লাভ সুচিত হইতেছে ] ওগো দেবাস্থপ্রিয়ে ! তুমি পুর্ণ নয মাস ও 
সাডে সাত রাত্রিদিন গত হইলে আমাদেব কুলকেতু, কুলপ্রণীপ; কুল- 
পব্তঃ কুলাবতংস, কুলভিলক, কুলকীতিকব, কুলদিনকর, কুলাধাবঃ 
কুলনন্দন, কুলযশস্করঃ কুলপাদপ, কুলবিবর্ধন, ুকুমাব হত্তপদবুক্ত, পঞ্চ 

ইন্তিয ও দেহের হীনতা! বা! ন্যুনতাবিহীন, হুলক্ষণ ও শুতব্যঞ্জকগুণযুক্ত, 
দৈর্ধা, উচ্চতা ও ওজন প্রভৃতিতে প্রমাপান্থরূপ, সর্বাঙ্গনুন্দর, শলীর গ্ঘাঁষ 
সৌম্যদরশন, কান্ত, প্রিষার্শন এবং কুননূপ একটি পুত্রস্তান প্রসব করিবে। 
তাবপৰ সেই বালকের বাল্য গত হইলে [ধীরে ধীরে ] সে বযোগন 
জ্ঞান ও [সর্বাঙ্গের ] মাত্রায পরিপত যৌবন লাভ করিবে । যৌবন 
প্রাপ্ত হইলে সে শুর বীর ও বিক্রমশালী হইবে এবং বিস্তীর্ণ বিপুল 
ব্লবাহনসহ রাজ্যের অধীশ্বর ও রাঁজা হইবে অথবা! ভ্রেলোক্যনায়ক, 

ধর্বরচক্রবর্তী জিন হুইবে ॥ ৮৬ ॥ 



৬৮ জিণচরিভ্ং 

ততে ণং সা খত্তিয়াণী এয়মট্ঠং পোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-তুট্ঠ 
[ পুঃ বা, ৩] জাকহিয়য়া কবম্বল-[ পু বাণ ৫] জাঁব কট্টু 
তে স্থুমিণে সন্মং পড়িচ্ছই ॥ ৮৭ ॥ 

পড়িচ্ছিন্তা সিদ্ধখেণং বন্না অবভগুন্নায়া৷ সগাণী নাঁপা-মণি- 
বষণ-ভর্তি-চিভাঁও ভন্দাসণাও অব.ভুট্ঠেই । অবভুট্ঠিত! 
অতুবিয়ং অচবলং অসংভংতাএ অবিলংবিয়াঁএ বায়-হংস- 
সবিসীএ গঈএ জেশেব সএ ভবণে তেণেব উবাগচ্ছতি। 
উবাগচ্ছিতা সয়ং ভবণং অণুপবিট্ঠা ॥ ৮৮ ॥ 

জপপভিইং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীবে তং নায়-কুলং 
সাহবিএ, তপপরভিইং চ ণং বহবে বেসমণ-কুংভ-ধাঁবিণো তিবিয়- 
জংভয়া দেব সক্বয়ণেণং সে জাইং ইমাইং পুবা-পোবাণাইং 
মহা-নিহাণাইং ভবংতি-_-তং জহা £ পহীণ-সামিযাইং পহীণ- 
সেউয়াইং পহীণ-গোভাগাবাইং উচ্ছিন্ন-সামিয়াইং উচ্ছিন্ন-সেউয়াইং 
উচ্ছিন্ন-গোভাগাবাইং গামাগব - নগব - খেড় - কব বড় - মড়ংব- 
দোণমুহ-পট্টণাসম-সংবাহা-সঙ্লিবেসেন্থু সিংঘাড়এন্ু বা তিএন্ু বা 
চউকেন্ু বা চচ্চরেন্তু বা চউমুহেস্থ বা মহাপহেন্তু, বা গামট্- 

ঠাণেন্গু বা নগবট্ঠাণেন্থ বা গাম-নিদ্ধমণেন্থ বা নগব-নিদ্ধমণেন্থ 
বা আবণেস্ত বা দেবকুলেনু বা সভান্থ বা পবাস্ত্র বা আবামেন্ু 

বা উজ্জাণেন্ু বা বণেন্ু বা বণসংডেস্থ বা সুসাঁণ-নুনাগাব- 
গিবি - কংদর - সংতি - সংধি - সেলোবট্ঠাণ - ভবণ-গিহেস্তু বা 



জিনচরিত্র ৬৯ 

তারপব সেই ত্রিশল৷ ক্ষত্রিযাণী এই কথা [ কান দিষা ] শুনিযা ও 

[মন্ দিষা ] বুঝিষা হষটচিত্তা আনন্দিতা ও শ্রীতিযুক্ত! হুইলেন। পরম 
সৌমনস্য জন্ঠ হর্ষবশে তাহার ভবদষ বিসাবিত হুইল । বৃষ্টিধারাষ আহৃত 
ক্যম্ববৎ তাহার লোককুপগুলি সমুচ্ছুদিত হইল । কবতলে বদ্ধ অগ্জলিব 
দশনখ মাথা ঠেকাইযা তিনি প্ স্বপ্রগুলি সম্যক ববণ করিষা 
লইলেন ॥ ৮৭ ॥ 

্বপ্নবরণের পব রাজা সিদ্ধার্থেব অনুমতি লইয়! তিনি নানা 
মণিবন্ধে খচিত বিবিধ চিত্রে চিত্রিত ভদ্রাসন হুইতে উঠিয়া অত্ববিত 
অচপল, অবিহ্বল, অবিলম্িত রাঞ্জহংসতুল্য গতিতে যেখানে নিজ 

ভবন সেইখানে গেলেন। গিয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮৮॥ 

যখন হুইতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর সেই জ্ঞাতিকুলে প্রবেশ করেন 
তখন হুইতে শক্রের আদেশে বু বৈশ্রবণ-কুগধারী ( অর্থাৎ কুবেরের 
ভৃত্য ) তির্যগৃযোনি জূস্তভক দেবগণ পুবাকালীন পুবাঁতন [ উত্ভবাধিকারি- 

বিহীন | বহু ধনবন্ব আনিষা সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়েব গৃহে রাখিতে লাগিল। 
সেগুলিব বিববণ এইরূপ £ যে-সব ধনবত্বেব কোনও অধিকাবী নাই সেবক 
নাই, গোত্ররক্ষক নাই, অথবা যে-সব ধনরদ্বেব অধিকারী, সেবক বা 
গোত্ররক্ষক উচ্ছিন্ন (নুপ্ত ) হইয়াছে সেই-সব ধনরত্ব। গ্রামে, আকবে 
(খনিতে, ) (করহীন ) নগবে, খেটে (অর্থাৎ মৃত্প্রাকার-বেছ্টিত নগবে), 
কর্ষটে ( কুনগরে ), মডস্বপট্টনে (যে প্টনের চতুরিকে অধযোজন 
মধ্যে গ্রাম), অ্রোণমুখ পষ্টনে ( জলপথে বা স্থলপথে স্থিত লগবে )১ 
আশ্রমে (মুনিষ্বান বা তীর্থস্থানে ), সংবাহে (কৃবিল্ধ খান্তাদি 
যেখানে দংবাহিত ও সঞ্চিত হয), সন্গিবেশে (সার্থ-শকটাদির 

সরিবেশস্থানে, চটিতে ), সিংঘাটকে (যাত্রিগণেব বিশ্রামস্থানে, 
মুনাফিবখানায় ), ত্রিকোণ স্থানে, চতুফোণ স্থানে, চত্ববে। চৌমাথায়, 
মহাপথে (শ্বশানপথে ), বিলুপ্ত গ্রামেব ভিটাষ, লুপ্ত নগবেব ভিটা, 

গ্রামের জলনির্গমপথে, নগরেব জলনির্থমপথে, আপণ স্থানে ( হাটে ), 
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সংনিক্থিত্তাইং চিট্ঠংতি--তাইং সিদ্ধথ-বায়-ভবণংসি সাহবংতি 
॥ ৮৯ ॥ 

জং বয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীবে নায়-কুলংসি 

সাহরিএ তং রয়ণিং চ ণং নায়কুলং হিরন্নেণং বড্টিথা, স্ুবন্েণং 
বভ্টিখা॥ ধণেণং ধন্েণং বজ্জেণং বট্ঠেণং বড্টিথা। বলেণং 

বাহণেণং কোসেণং কোট্ঠাগাবেণং পুরেণং অংতেউবেণং জণবএণং 
জস-বাঁএং বভ্টিখা, বিপুল-ধণ-কণগ-বয়ণ-মণি-মোত্তিয়-সংখ- 

সিল-প.পবাল-বত্ত-বয়ণমাইএণং সংত-সাব - সাঁবইজ্জেণং - অঈব 
গীই - সন্ধাব - সমুদয়েশং অভিবড্টিখা। ততে ণং সমণস্স 
অন্মা-পিউণং অয়মেযাববে অজ বখিএ চিংতিএ পথিএ মণোগএ 
সংকপপে সমুপ পঙ্জিখা ॥ ৯০ ॥ 

জপপ্রভিইং চ পং অম্হং এস দাঁবএ কুচ্ছিংসি গব.ভত্তাএ 

বকংতে, তপপরভিইং চ ণং আমৃহে হিরন্নেণং বড.ঢাঁমো? সুবন্েণং 
বডামো, ধশেপং খন্সেণ, রজ্জেপং বট্ঠেণং বলেণং বাহণেণং 
কোসেণং কোট্ঠাগাবেণং পুবেণং অংতউয়েণং জণবএণং বডঢামো, 
বিপুল - ধণ - কণগ - রয়ণ - মণি - মোত্তিয়-সংখ-সিল-প.পবাল- 
রত্তবয়ণমাইএণং সংত-সাব-সাবএজ্জেণং গীই-সককারেণং অইব 
অভিবডঢামো, তং জয়! ণং অম্হং এস দাঁবএ জাঁএ ভবিস্সই, 
তয়া গং অম্হে এয়স্স দাবগস্স এযাণুববং গোন্নং গুণ-নিপকন্নং 

নামধিজ্জং কবিস্সামো “বদ্ধমাণো”ততি ॥ ৯১ ॥ 
তএ ণং সমণে ভগবং মহাবীবে মাউ - অণুকংপণট্ঠাএ 

নিচ্চলে নিপফংদে নিবেয়ণে অল্লীণ-পল্লীণ-গুত্তে যাবি হোখা। 
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দেউলে, সভাস্থলে, প্রপাতস্থলে ( মিঝ'র বা কূপজল পতনের স্থানে) 

আরামে (বাগানে, পার্কে), উদ্ভানে, বনে, ঝাড-ঝোপে (বনযণ্ডে), 

শ্মশানে, শৃন্ভগৃহে, গিবিকন্দবে, শাস্তিগৃহে (বি্রামগৃহে, 8188 £০০০এ), 

সন্ধিগৃহে ( চোবকুঠরিতে ) শৈলোপস্থানগৃহে ( পর্বতস্থিত মিলনস্থানে ) 

অথবা শৈল-ভবনে সঞ্চিত বা নিক্ষিপ্ত যে-দৰ ধনবত্ধ ॥ ৮৯ ॥ 

যে রজনীতে শ্রমণ তগবান্ মহাবীর জ্ঞাতি-কুলে প্রবেশ করেন 

সেই ব্জনীতেহ প্র জ্ঞাতিকুলে হিবণ্য ( -বজত ) বৃদ্ধি, দুবর্ণবৃদ্ধি, 

ধনবৃদ্ধি, খাস্তবৃদ্ধি, রাজ্য বৃদ্ধি, রাষ্টবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধিঃ বাহনবৃদ্ধি, কো যবৃদ্ধি, 

কোষ্ঠাগারবৃদ্ধি, পুরবৃদ্ধিঃ অত্তঃপুববৃদ্ধি, জনপদবৃদ্ধিঃ যশোবাদবৃদ্ধি 

হইয়াছিল, এবং বিপুল ধন, কনক, রড, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খঃ শিলা, 

প্রবাল, বক্তবত্ব আদি প্রকৃত মূল্যবান্ সাব-সম্পদ্ সবই বৃদ্ধি পাইযাঁছিল। 
শ্রীতি-দৎকাবাদি সৎকর্মও অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

তারপব শ্রমণ ভগবাঁন্ মহাবীবের মাতাপিতাৰ মনোমধ্যে ব্যাকুল- 

ভাবে এইবপ একটি অভীষ্ট গ্রার্থন৷ সংকল্পিত হইযাছিল ॥ ৯ ॥ 

যখন হইতে আমাঁদেব এই বালক কুক্ষিমধ্যে আসিয়াছে, তখন 

হইতেই, আমাদেব হিবণ্যবৃদ্ধি, দুবর্ণবৃদ্ধি, ধনবৃ্ধি, ধান্তবৃদ্ধি, রাজ্যবৃদ্ধি, 
বাষবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি, বাহনবৃদ্ধি, কোযবৃদ্ধি, কোষ্ঠাগারবৃদ্ধি, পুরবৃদ্ধি, 
অস্তঃপুরবৃদ্ধি, জনপদবৃদ্ধি হইযাছে এবং ধন, কনক, রত্ব, মণি, মৌক্তিক, 
শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, বন্তবদ্ধ আদি প্রকৃত মূল্যবান্ সার সম্প্দ্ (ম্বাপতেয ) 
সবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রীতি সৎকারাঁদি সৎকর্মেও আমরা অত্যধিক 
পরিমাণে বাঁভিযা উঠি়াছি। সেজন্ত যখন এই বালক ভূমিষ্ঠ হইবে 
তখন এই সর্ব-গুণান্বিত ( গণ্য ), সর্ব-গুণ-সম্পন্ন বালকের এই সকল 
গুণের অনুরূপ নাম 'বধগান? বাখিব ॥ ৯১ ॥ 

তাবপব শ্রমণ ভগবান্ মহাঁবীব মায়েব প্রতি অন্ুকষ্প! প্রদর্শনের 
জন্য [ গর্ভমধ্যে ] নিশ্চল, নিম্পন্নঃ অন্ড, সংকুচিত ও গুপ্ত হইলেন। 
তখন সেই ভিশলা! ক্ষত্রিয়াধীর মনোমধ্যে ব্যাকুলতাঁবে এইরূপ একটি 
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তএণং ভীসে তিসলাএ খভিরাণীএ অরণেয়াঁকবে [ পু? বাণ ১১। 

ভি ৮০ ৯০ ] জাব সমুপপঙ্জিথা । হড়ে মে সে গব্ভে, মড়ে মে 

দে গব.ভে, চুএ মে সে গব.ভে, গলিএ মে সে গব্ভে ; এন মে 

গব্ভে পুব্বিং এরই, ইয়াণিং নো এরই *স্তি কট্টু ওহয়-মণ- 
সংকপ্প। চিংতা-সোগ-সাগরং পবিটুঠা কবয়ল-পল্হথ-মূহী 

অট্টজঝাণোবগরা ভূমি-গর-দিট্ঠিরা বিয়াহি। তং পি র সিদ্বখ- 
বার-ভবণং উববয়-মুইংগ-তংভী-তলতাল-নাড়ইজ্জ-জণং অণুজ্জং 
দীণ-বিমণং বিহরই ॥ ৯২ ॥ 

তএ ণং সমণে ভগবং মহাবীবে নাঁউএ এরমেরারবং 
অজঝথিরং পথিরং মণোগরং নংকপপং সমুপপন্নং বিজাণিভা 

এগ-দেসেণং এরই ॥ ৯৩ ॥ 
এ ণং সা ভিসলা খসিয়াণী তং গব্ভং এমমাণং বেবদাণং 

চলমাণং কংদমাণং জাণিত্তা হট্ঠ-তুট্ঠ [ পু বাণ ৩] জাব 
হিয়য়া এবং বয়াদী। নো খলু মে গব.ভে হড়ে [ পু বা? ১২। 

ভি চ০ ৯২ ] জাব নে! গলিএ এস মে গবভে, পুবিবং নো! এযই, 
ইয়াঁণিং এয়ই *ত্তি কট্টু হট্ঠ-তুট্ঠ [ পুণ বাণ শু ] জাব হিরা 
এবং বা বিহরই। তএ পং ননণে ভগবং মহাঁবীরে গব.ভখে 
ইমেয়ারূবং অভিগ্গহং অভিগিণহই। নো খন্ু মে কপপ্রই 

আম্মা-পিঈহিং জীবংতেহিং মুংডে ভবিভ্তা অগাব-বাসাঁও অণা- 
গাঁবিরং পববইভএ | ॥ ৯৪ ॥ 

তএ ণং সা ভিসলা খভিয়াণী ণহারা কর-বলি-কম্মা কয়- 

কেউিন্র-মংগল-পারচ্ছিত্া। সব্বালংকার - বিভূিয়া নাই-নীএহিং 
নাই-উহেহিং নাই-তিভেহিং নাই-কল্ডুএহিং নাই-কদাএহিং 
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প্রার্থনার ভাব' সংকল্পিত হইযাছিল। আমার সেই গর্ভ হত ; 

আমার সেই গর্ভ মৃত হইয়াছে, আমার সেই গর্ভ চ্যুত হ 
আমাৰ সেই গর্ভ নষ্ট [ গলিত ] হইধাছে। আমাৰ এই গর্ভ পৃথে 
এখন নভে না। এই বলিয়া আঁমাব সব মনস্কামনা নই হই 

কবিয়া চিন্তা ও শোঁক"সাগবে নিমগ্ন হইয়। করতল-্তস্ত ( পর্যং 

হুইয়। কাতর (আর্ত) চিন্তায় অভিভূত হইয়া! ভূতলে দৃ্টি নিবদ্ধ 
ভাবিতে লাগিলেন। এবং সিদ্ধার্থেব বাজতবনে মুদক্ষ, বীণা , 

বাঞ্ঠদিসহ সঙ্গীতাতিনধ উপর্ত (বন্ধ) হওযষ।তে লোকজন নিব 

দীন ও বিমনা হইয়া রহিল ॥ ২॥ 
তাবগব শ্রমণ ভগবান্ মহাবীব মাতার মনোমধ্যে ব্যাকুল ' 

নংকলিত হইযাছে জানিষা একপাশে একটু নডিলেন ॥ ৯৩॥ 

ভাঁবপব ভ্রিশল1 ক্ষত্রিযাতী তাঁহার সেই গর্ভটি লভি। 
কাপিতেছে, চলিতেছে, স্পন্দিত হইতেছে জানিয়া হষ্টচিত্া, আন! 
শ্রীতিদন্পন্না ও পবম সৌমনস্যুক্ত! হইলেন। হ্র্যবশে তাহার 
বিসাঁবিত হইল। তিনি বলিলেন ঃ না, না; আমার গর্ভ হৃৎ 
নাই, 'সামাৰ গর্ভ মুত হয নাই ; আমার গর্ভ চ্যুত হয় নাই, ৎ 

গর্ভ নষ্ট (গলিত ) হুষ নাই। পুর্বে নভিত না, এখন নভিতেছে। 
বলিয়া হৃষটচিতা, আনন্দিতা, প্রীতিসম্পন্না, পৰম সৌমনসাযুক্তা ও হু 
বিসাবিত্বদয। হুইযা। এইভাবে (অর্থাৎ আনন্দে) কাল কাটা 
লাগিলেন। তখন শ্রযণ ভগবাঁন্ মহাবীর গর্ভে থাকিষা এই প্রা 
গ্রহণ কবিলেন $ 'মাতাপিতা, জীবিত থাকিতে আমাব শিবোসুগুন' 
আগার-বাস ত্যাগ কবিষা অনাগারিত্ব প্রজ্যা গ্রহণ কর! উচিত হু 
না, 1৯৪ ॥ 

তাবপৰ ভ্রিশল! ক্ষতিষাণী [প্রত্যহ ] শ্লান করেন, | বাস্তদেব 
দিগেষ ] বলিকর্ম কবেন, কৌতুককর্ষ (অর্থাৎ দুবার, দি-অৎ 
সর্ষপাদি যোগে মঙ্গলাচবণ ) এবং প্রাশ্চিত্ (অর্থাৎ ছুঃদ্যগরাদি ০ 

06, 9320 মি 



৭৪ জিনচবিভ্তং 

নাই-অংবিলেহিং নাই-সন্থবেহিং নাই-নিদ্ধেহিং নাই-লুক্খেহিং 
নাই-উল্লেহিং নাই-সুকৃখেহিং সববভ্-ভয়মাঁণ-স্থৃহেহিং ভোষণ- 
চ্ছাঁয়ণ-গংধমল্লেহিং ববগয়-রোগ-সোঁগ - মৌহ-ভয়-পরিস্নমা সা 
জং তস্স গব.ভস্স হিয়ং মিয়ং পচ্ছং গবভপোসণং তংদেসে য় 
কালে য় আহারমাহারেমাণী বিবিভ্ত-মউএহিং সয়ণাসণেহিং 

পইরিক - ন্ুৃহাঁএ সশীণুকূলাএ বিহাবভূমীএ পসথ - দোহল! 
সংপুক্ন-দোহল! সংমাণিয়-দোহল1 অবিমাণিয়-দোহণা বোচ্ছিনন- 
দোঁহলা বিবণীয়-দোহলা স্তৃহং স্ুহেণং আঁসয়ই সয়ই চিট্ঠই 
নিসীয়ই তুটুটই, স্থৃহং স্ুহেণং তং গব.ভং পবিবহই ॥ ৯৫ ॥ 

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীরে জে সে 
গিম্হাণং পড়মে মাসে দোচ্চে পক্খে চিত্ত-সুদ্ধে তস্স পং চিন্ত- 
সুদ্ধস্স তেরসী - দিবসেণং নবণ্হং মাঁসাণং বহপড়িপুক্লাণং 

অন্ধট্ঠমাঁণং বাইংদিয়াশং বিইকৃকংতাণং [ উচ্চট্ঠাণ - গএন্ু 
গহেন্ু পঢ়মে চংদ-জোগে সোমা দিসাস্থু বিতিমিবাস্ু বিশ্ুদ্ধানু 
জইএস্ব সবব - সউণেন্থ পয়াহিণাণুকুলংসি ভূমি - সপ.পিংসি 
মারুয়ংসি পবায়ংসি নিপফন্ন - মেয়ণীয়ংসি কালংসি পসুইয়- 
পর্কিলিএন্্ সবব - জশবএন্ | পুবব - বভ্াববন্ত - কাল-সমযংসি 
হথুত্তরাহিং নক্থত্তেণং জোগমুবাগএণং আবোগ্গাবোগ্গং দাররং 

পয়ায়া ॥ ৯৬.॥ 

[ জং বয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীবে জাঞ, তং বয়ণিং 



জিনচরিত্র ৭৫ 

নাশের অন্ত অথবা নেত্র দোষ পরিহারার্থ পাদস্পর্শাদ্িকর্ম ) কবেন, 

সর্বালঙ্কাব দেহ বিভূবিত করেন, নাতি-শীত, নাতি-উষ্ণ, নাতি-তিজ্ত, 
নাতি-কটু, নাতি-কষায়, নাতি-অল্পঃ নাতি-মধুব, নাতি-ত্বিপ্ণ নাতি-রক্ষ, 
নাতি-আর্ড, নাতি শু; সর্ব খভুতে সুখকরঃ ভোজন, আচ্ছাদন এবং 
গন্ধ-মাল্যাদি বাবহাঁৰ করেন। তার ফলে রোগ, শোক, মোহ? ভয় ' 

ও পরিশ্রম অপগত হয়। যেবপ আহাব তাহাব গর্ভের পক্ষে হিতকর, 

পরিমিত, পথ্য, গর্ভপোষণক্ষম ও দেশ-কালের অন্ুপ্ধূপ, তাহাই আহাব 
করেন। অনন্তম্পৃষ্ট, সুকোমল শধ্যা ও আসনে [শষন ও উপবেশন 

কবেন 1) বিবেচন-স্থথকর ব্যবহার কবেন, মনোরঞ্জন বিহারভূমিতে 

বিচবণ করেন। তাহার সর্ববিধ দোহদ প্রশস্তভাবে, সংপুর্ণভাবে 

সম্মানিত ও পালিত হয়। তাঁহার কোনও দোহদ (সাধ) উপেক্ষিত 

হয় নাই) একটি 'একটি করিষা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাহার প্রত্যেকটি 
দোহ্দ (সাধ) মিটানো! হয়। শয়নেব সুখ, অবস্থানের মুখ, উপ- 
বেশনেব গুখ, আশ্রয়ের হুখ, ত্বকৃ-প্রসাধনের দুখ প্রভৃতি সর্বস্থখে সখিনী 
হুইয়া তিনি গর্ভ-ভাব বহন কবিতে লাগিলেন । ৯৫ ॥ 

সেইকালে সেই সমযে শ্রীগ্ম খতুব প্রথম মাসের দ্বিতীয় পক্ষে, চৈত্র 
মাসেব শ্ুব্লূপক্ষে, শুক্লা ত্রষোদশী তিথিতে পূর্ণ নয়মাস ও সাড়ে সাত দিন 
গত হইলে [ গ্রহ্গণ যখন উচ্গ-স্থানগত, প্রথম চক্ষে গে দিক্সমূহ 
যখন নির্মল, অন্ধকারহীন ও জ্যোতিষ-বিশুদ্ধকালে সর্বশকুর্ন যখন শত, 
অনুকূল দর্ষিণ বাঁধু যখন ভূমি স্পর্শ কবিয়া! বহিতেছিল, মেদিনী যখন 
শসাপুর্ণা, সর্বজানপদগণ যখন প্ররুদিত ও ক্রীড়ারত ] অধরাব্র-সময়ে 
হন্তোভবা (অর্থাৎ উত্তবফন্তুনী ) লক্ষত্রে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর হুস্থদেহা 
ব্রিশলাব পুত্রপ্ূপে আবোগ্যবুক্ত দেহে প্রনত হন ॥ ৯৬॥ 

[ষে বজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীব ভূমিষ্ঠ হন, সেই রজনীতে 
বছু দেব ও বহু দেবীব অবতরণ ও উৎপতনে সর্বস্থান উদ্োতিত 
হুইযাছিল।] 

যে বজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর ভূমিষ্ঠ হন সেই রূজনীতে বহু 



৭৬ জিনচরিভং 

চণং বহুহিং দেবেহিং দেবীহি ব উবয়ংতেহি য় উপপবংতেহি য় 
উজ্দ্বোবিযা বি হোখা । ] 

জং বযণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাঁবীবে জাঁঞ, তং বধণিং চ 

ণং বহুহিং দেবেহিং দেবীহি ঘ উবয়ংতেহিং উপপয়ংতেহিং 
(দেবুজ্জোএ এগাঁলোএ লোএ দেব-সম্মিবায়৷ ) উপ.পিংজল- 
মাণ-ভ্ষা কহকহগ-ভূয়া যাবি হোঁথা ॥ ৯৭ ॥ 

জং বযণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীবে জাঞ, তং বয়ণিং 
চ ণং বহবে বেসমণ-কুত্ডধাবী তিবিব-জংভগা! দেবা সিদ্ধথ- 
রাষ-ভবণংসি হিবন্নবাসং চ স্তুবন্নবাসং চ বইরবাসং চ বখবাসং 
চ আভবণবাসং চ পত্তবাসং চ পুপ ফবাসং চ ফলবাসং চ বীরবাসং 

চ মল্পবাসং চ গংধবাসং চ বন্নবাসং চ চুন্নবাসং চ' বন্মৃহাববাসং চ 
বাসিংনু। | পিয়ট্ঠয়াএ পিষং নিবেএমো, পিয়ং তে ভবউ 
মউড়বজ্জং জহা! মালিয়ং উমো়ং মথখএ ধোঁয়ই |] ॥ ৯৮॥ 

তএ ণং সিদ্ধথে খত্ভিএ ভবণবই-বাণ-মংতব-জোইস-বেমাণি- 
এহি* দেবেহিং তিথরৰ - জম্মণ - অভিসেয-মহিমাঁএ কয্নাএ 
সমাণীএ পচ্চস-কাঁল-সমযংসি নগবগুত্তিএ সন্দাবেই। সদ্দাবিতা 
এবং বযাঁসী ॥ ৯৯ ॥ . 

খিপ্পমেব, ভো দেবাণুপ,পিযা ! কুংভপুবে নগবে চাবগ- 
পোহুণং কবেহ। কবিভ্তা মাথুদ্মাণ-বদ্ধণং কবেহ। কবিভা 
কুংভপুবং নগবং সবভিংতব - বাহিবিয়ং আপিষ - সংমজ্জি- 
উবলেবিষং সংঘাড়গ - তিয়-চউক - চচ্চব-চউন্মুহ-মহাপহ-পহেস্থ 
দিত - সুই - সংমট্ঠ - বচ্ছংতবাঁবণ-বীহিয়ং মংচাই-মংচ-কলিয়ং 
নাঁণ! - বিহ - বাগ - ভূদিয় - জঞয়-পড়াগ-মংভিযং লা-উল্লোহিয়- 
মহিয়ং গোসীস - সবস - বন্ত-চংদণ-দগ্বব-দিশ্স-পংচংগুলী-তলং 
উবচিষ - বংদণ - কলপং বংদণ-ঘড়-সুকয়-তোরণ-পড়িহ্বাব-দেস- 
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দেব ও বহু দেবী নিম্নে আগমন ও উধের্বগমন করিয়াছিলেন বলিয়া 

( দেবছ্যতিতে আলোকিত জগতে দেবসন্লিপাত ঘটিযাছিল) [ সমস্ত 

জগৎ] ভষ্চকিত ও «কি হুইল-_কেন হুইল" শবে শব্বাধমান হইযা- 

ছিল ॥ ৯৭ ॥ * 

যে রজনীতে শ্রমণ তগবান্ মহাবীব ভূমিষ্ঠ হন সেই বজনীতে 
বৈশ্রবণ কুবেরেব আজ্ঞাধারী বছ তির্ষক ও জুত্ভক দেবগণ € অর্থাৎ 
কিন্নবগণ ) বাঁজা সিদ্ধার্থেব ভবনে হিরণ্য ( -বজত ) বর্ষণ, দুবর্ণ বর্ষণ, 

বন ( - হীবক) বর্ষণ, বন্তবর্ষণ, আভতবণবর্ধণ, পত্রবর্ধণ, পুষ্পবর্ষণ, ফলবর্ষণ, 
বীজবর্ধণ, মাল্যবর্ষণ, গম্ধদ্রব্যবর্ষণ, বর্ণ ( চন্দন ) বর্ষণ, চূর্ণ বর্ষণ ও বন্ধু- 
ধাবা বর্ষণ কবিযাছিল। | *প্রিয্ন প্রয়োজনে প্রিক্প নিবেদন কবি, তোমার 
প্রিয় হউক*__এই বলিষা ( পবিচাবিকারা ) মাথাব মাল্যযুক্ত মুকুট 
খুলিয়া বাখিষা মীথ। ধোওয়াইল ]॥ ৯৮ ॥ 

তারপর ভবনপতি, ব্যস্তর, জ্যোতিষিক, বৈমানিক ও দেবগণ 

তীর্থকব-জন্ম-মাহাক্সয"জন্ত কৃত্য সম্পাদন করিলে পর ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থ 
প্রত্ুবকালে নগব-গোপ্তগণকে ডাকিলেন। ডাকিয়া এই কথা 
বলিলেন ॥ ৯৯ ॥ 

ভো। দেবামুপ্রিয়গণ। শীঘ্র কুণ্ডপুব নগরের কাবাগার খুলিয়া 

বন্দীদিগকে মুক্ত কবিয়া দাঁও। [বাঁঞজাবেব ] মান ও মাপ ( অর্থাৎ, , 

ওজন ও পরিমাপ) বাভাইয়়া দাও। কুগুপুব নগরেব অত্যন্তবে ও 
বাছিরে অবস্থিত বাস্তার চৌমাথা১ তে-মাথা, চতুফোণ স্থান, নগবচত্বরঃ 
চতুদব্ণৰ গৃহ, মহাপথ (বাজপথ) প্রভৃতি সকল স্থানেই জল্পসেচন, 
সম্মার্জন ও উপলেপন কবাঁও। বড় বাস্তার মাঝখানে ও দৌকানেব 
পথে অসংখ্য মঞ্চ নির্মাণ করাও এবং সেই মর্চগুলিকে নানাবর্ণে বিভূবিত 
খব্জ ও পতাকায় মণ্তিত কবাঁও। রঞ্জিত চন্দ্রাতপে সর্বস্থান শোভিত 
কবাও। [খই (লাজ ) ছভাও এবং চাদোয়া (উল্লোচ ) খাটাও।] 
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ভাগং আসতোসর্ত-বিপুল-বষ্ট-বগ্ঘাবিয়-মল্প-দাম - কলাবং পঁংচ- 
বন্ন-নবস-সুবভি-মুক্-পুপফ - পুংজোবয়াব - কলিষং কালাগুক- 

পবব - কুংহুরুক - ছুরুক্ষ-ডজ.ঝংত-ধূব-মঘমঘংত-গংধুদ্ধ,য়(ভিবামিং 

সুগংধ-বব-গংধিয়ং গংধবট্রিভূয়ং নড়-নষ্টগ-জল্ল - মল্ল - সুট্ঠিয- 
বেলংবগ - কহগ - পাঁড়গ - লাগ - আঁবকৃথগ-লংখ-মংখ-তৃণইল্ল 
তুংববীণিয়-অপেগ-তাঁলাষবাঁণুচরিয়ং কবেহ য কাবাবেহ র়। 

কবিতা য় কাববিত্ত! য় ভূয়-সহস্সং চ মুসল-সহস্সং চ উদ্সবেহ। 
উদ্সবিভ্তা মম এয়ম্ আততিয়ং পচ্চপ.পিণহ ॥ ১০০ ॥ 

তএ ণং তে কোডুংবিষ-পুবিসা দিদ্ধখেণং বল্না এবং বৃত্ত 
সমাণা হট্ঠ তুট্ঠ [ পুৎ বাণ ৩] জাব হিয়য়া করয়লশ পুণ বা 
৫]জাব পড়িন্ুণিতা খিগ্লমেব কুংভপুবে নগবে চাবগ-সোহণং 
[ পু বা ১৩1 জি চণ ১০০ ] জাব উস্সবিত্তা জেণেব দিদ্ধথে 
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সবল গোর, বনতচন্দন ও দর্দব নামক গ্জবা বীটিষা তাহা লইয়া 
নানাস্থানে পঞ্চাঙ্গুলিষুক্ত করতলেব ছাঁপ দেওয়াঁও। মঙ্গল-কলস 

সকল স্থাপন কবাও। প্রতি তোবণের দ্বাব-দেশভাগ বন্দন-ঘটে 

সুশোভিত করাও। ফুলের মাঁলাঁব সঙ্গে ফুলের মালা আলগা করিয়া 

ও ঘন কবিষ] জভাইয়! মোট! করিয়! সেই মেটা মালা দিয়া সব জায়গা 

সাজাইবার আদেশ দাঁও। শ্রেষ্ঠ কালাগুক, কুন্টুরুক, তুকক্ প্রভৃতিব 

পহিত ধুপ পোড়াইষা সমস্ত নগব স্ুগন্ধে মহ-মহ কবিয়া। তোল, আব 
গন্তব্য ছডাইয়া তাহার ছুগন্ধে সমস্ত নগরটিকে একটি গন্ধবর্তিকা তুল্য 
কবিধা ফেল। নট, নরক, জল্প, মন্ল, মুষ্তিক বিড্বক; কথক, পাঠক, 
লাসক, আবক্ষক, লঙ্ফ, মঙ্, তৃণবাদক, তুত্ব-বীণীবাদক এবং তালাচর 

ও তাহাদেৰ বহু অন্ুচব নিধুক্ত কর। তারপব বুপ-সহজ্র ও মুসল-সহজ 
সহ উৎসব আবস্ত করিয়া! দাও। উৎসব আস্ত কবিয়া দিয়া! আমার 

আদেশ পাঁলন সংবাদ আমার নিকট জ্ঞাপন কর ॥ ১০০ ॥ 
তাবপব সেই কুটুত্-পুকষগণ রাজা সিদ্ধার্থের নিকট এইবূপ আদেশ 

পাইয়া হষ্টচিত্র, আনন্দিত, গ্রীতিমনাঃ, পবমসৌমনস্যযুক্ত ও হর্ষবশে , 
বিসাবিত-হ্ৃদয় হইয়া করতলে বদ্ধ অঞ্জলির দশনখ মাথায় ঠেকাইয়া 
"যে আজ্ঞা, স্বামিন্ঠ? বলিষা বিনয়-বচনে তাহা আদেশ গ্রহণ কবিল। 

তাবপব কুগুপুব নগরের কাবাগার খুলিয়া বন্দিমোচন কবিয়া দিল, ওজন 
ও মাপ বাডাইয়! দিল। তাবপর কুগুপুর নগরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে 
অবস্থিত বস্তার চৌমাথা, তেমীথাঁ, চতুক্ষোণ, নগবচত্বব, চতুতব্ণর গৃহ, 
বাজপথ প্রভৃতি সকল স্থানেই জলসেচণ, সম্মার্জন ও উপলেপন কবাইল। 
বড় বড রাস্তার মধ্যস্থলে ও দোকানের পথে অসংখ্য মঞ্চ নির্মাণ কবাইল 
এবং সেই মঞ্চগুলিকে নানাবর্ণে বিভূষিত ধ্বজ ও পতাকার মণ্ডিত 
করাইল। বঞ্রিত চন্ত্রাতপে সর্ধস্থান শোভিত করাইল। [ লাঁজ-বিকিরণ ও 
চন্দ্রাতপ উত্তোলন করাইল 1] সবস গ্রোশীর্য, বক্তচন্দন ও দর্দব নামক গন্ধ 
দ্রব্য বাঁটিয়া সেই বাটন! লইঙ্জা পধগঙ্থুলিযুক্ত কবতলের ছাপ নানাস্থানে 
দেওযাইল। মঙ্গল-কল্স স্থাপিত হইল! প্রতি তোরণেব দ্বাবদেশ 
ভাগ বন্দনঘটে দুশোঁভিত কবাইল। ফুলের মালাব সঙ্গে ফুলেব মাল 
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রায়া, তেণেব উবাগচ্ছংতি। উবাগচ্ছিত্তা করষল | পুণ বাণ ৫] 
জাঁব কট্টু সিদ্ধখস্স বনে! এয়মাণত্তিষং পচ্চপ.পিণংতি ॥ ১০১ ॥ 

তএ পং সিদ্ধখে বায়! জেণেব অট্রণসালা তেণেব উবাগচ্ছই। 
উবাগচ্ছিত্তা সব্বোবোহেণং সবব - পুপ.ফ-গংধ-বখ-মল্লালংকাব- 
বিভূদাএ সব্ব-তুড়িব-সন্ধ-নিণাএণং মহয়া ইডডীএ মহয়া জুঈএ 
মহয়া বলেণং মহয়া বাহণেপং মহুয়া সমুদএপং মহয়া তুড়িয়- 
জমগ * সমগ - প.পবাইিএণং সংখ - পণৰ - ভেবি- ঝল্লবি-খবমুহি- 

ছড়,ক-সুব্জ-মুইংগ-ছুংছুহি - নিগৃধোস - নাইয় - ববেপং উস্সদ্ধং 
উক্কবং উক্িট্ঠং অদিজ্জং অমিজ্জং অভড় - পপবেসং অদংড- 
কোদংভিরমং অধরিমং গণিয়া - বব - নাড়ইজ্জ - কলিয়ং অপেগ- 
তাঁলাযবাণুচরিয়ং অপুদ্ধ,য-মুইংগং ( গ্রথ ৫০০ ) অমিলাষ-মল্লদামং 
পমুইয় - পর্কীলিষ-স - পুরজণ - জাণবয়ং দসদিবসং ঠিই-পড়ির়ং 
কবেই ॥১০২॥ 
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আলগা করিস এবং ঘন কবিয়া জড়াইযা! যোট! কবিষা সেই মোটা মাল! 

দিয়া সব জায়গা সাজাইবাব আদেশ দিল| শ্রেষ্ঠ কালাগুক, কুন্দুরদ্ধ, 

তু প্রভৃতিব সহিত ধূপ জালাইয়! তাহাব সুগন্ধে সমস্ত নগর মহ-মহ 
করিয়া তুলিল। গ্বন্রব্য ছডাইয়! তাহার স্থগন্ধে সমস্ত নগরটিকে যেন 
একটি গন্ধবর্তিকাতুল্য কবিয়! তুলিল। নট, নর্তক, জল্প, মন, যুদ্টিক, 
বিডদ্বক, কথক, পাঠক, লাসক, আরক্ষকঃ লঙ্্, মঙ্জঃ তৃণবাদক, তু্ব 

বীণাবাদক এবং তালাচৰ ও তাঁহাদের অন্ুচর নিযুক্ত করিল। তারপর 

যুপনহন্র ও মুসল-সহত্র সহ উৎসব আবস্ত কবিয়া দিল। তাবপব যেখানে 

সিন্বার্থ বাজা ছিলেন সেইখানে গিয়া কবতলে বদ্ধ অঞ্জলিব দশ নথ মস্তকে 
ঠেকাইকস! সিদ্ধার্থ রাজার নিকট তীহাঁব আদেশ প্রতিপালন সংবাদ 
জ্ঞাপন কবিল ॥ ১০১ | 

তারপব সেই সিদ্ধার্থ রাঁজা যেদিকে অই্টনশালা ( অর্থাৎ ব্যাক্ামা- 
গার ) সলেইদিকে চলিলেন। সমস্ত অববোধ € অর্থাৎ বাজকুল-নারীবর্গ ) 
লইয়া পুষ্প, গন্ধবন্ত্, মাল্যালক্কারাদি ভূষণ সহযোগে, ঢাঁক-ঢোল 

বাজাইক্সা, বিপুল প্রশ্বর্ষেব অনুরূপ জক-স্ুমক সহকারে অসংখ্য সেনা, 
যান-বাঁহন ও অনুচববর্থের সহিত ও বছ দল-বল লইয়। [রাজা সিদ্ধার্থ 

পুত্রজন্ম উপলক্ষে] দশ-দিন-ব্যাপী “স্থিতি-প্রতীজ্যা* উৎসব সম্পাদন কবি- 
লেন। শ্রী উৎসবে তুডি, যমক, গমক, শঙ্খ, পণব, তেবি, বল্লপরি, খবমুখী, 
ছড়ুক, মুর্জ, মৃদ্গ; ছুন্দুতি, প্রভৃতি নান! বাগ্ধ বাজিতে লাগিল। নাঁনা 
বানের নানা বৰে লগব মুখবিত হুইয়! উঠিল। সর্ববিধ শুন্ক, সর্ববিধ 

বা্কব ও সর্ববিধ ক্কবিকর উঠাইয়] দেওয়া হইল। [ক্রয়-বিক্রয় না 
থাকায় | দোকানে দেওয়া-নেওয়। ও মাপ কবা বা ওজন করার কাঁজ 

, উঠিয়া গেল। অদণড কুদণ্ড (লঘুপাপে গুকদণ্ড বা আইন-বিরুদ্ধ দণ্ড ) 
উঠি! গেল। খণ উঠিয়া গেল। প্রজার গৃহে ভটেব ( সিপাহীর ) 
প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। শ্রেষ্ঠ গণিকাদিগেব নৃত্য চলিতে লাঁগিল। 
নৃত্যা্দির তালে তালে মৃদক্স বাছিতে লাগিল। টাটকা ফুলের মালা স্নান 
হইতে পায় নাই। পৌর জনগণ ও জানপদগণসহ সমস্ত রাজ্যের লোক 
আনন্ব-উৎ্সবে ও খেলায় মাঁতিয়া রহিল ॥ ১০২॥ 

0. 0, 93--11 



৮২ জিনচবিভ্তং 

তএ ণং সে সিদ্ধথে বায়! দসাহিয়াএ ঠিই - পড়িযাঁএ 
বটমাণীএ সইএ য় সাহস্সিএ ষ সয়-সাহস্সিএ য় জাএ য় দাঁএ য় 
ভাঞএ য় দলমাণে য় দবাবেমাণে য় সইএ য় সাহস্সিএ য় 
সয়সাহস্সিএ য় লংভে পড়িচ্ছমাণে য় পড়িচ্ছাবেমাণে য় এবং 
বিহবই ॥ ১০৩ ॥ 7 

তএ ণং অমণস্স ভগব্ও মহাবীবস্স অন্মা-পিয়বে। পঢমে 
দিবসে ঠিই-পড়িযং কবেংতি, তইএ দিবসে চংদ - ন্ৃব-দংসণিয়ং 
কবেংতি, ছট্ঠে দিবসে ধম্মজাগবিষং করেংতি, ইকাবসমে দিবসে 

বিইককংতে, নিববন্ভিএ অস্ুই-জন্ম-কম্ম-কবণে, সংপত্তে বাবসাহ- 
দিবসে বিউলং অসণ - পাঁণ - খাইম - সইমং উবকৃখবাবিংতি। 
উবক্খরাবিত্তা মিতৃ-নাই-নিষগ-সয়ণ-সংবংধি-পবিজণং নাষএ য় 
খন্তিএ য় আমংতিত্তা, তও পচ্ছা ণহায় কয়-বলি-কম্মা কয়- 

কোউয - মংগল - পায়চ্ছিত্া (ক্রুদ্ধ - গ্লাবেসাইং ) মংগল্লাইং 
পববাইং 'বথাইং পবিহিয়া অগ্প - মহগ্ঘাভবণালংকিষ - সবীবা 
ভোয়ণ-বেলাএ ভোয়ণ-মংডবংদি সুহাসণ-বব-গষা তেণং মিত্ৃ- 
নাই-নিয়গ - সংৰংধি - পবিজণেণং নায়েহিং সদ্ধিং তং বিউলং 

অসণ-পাণ-খাইম-সাইমং আসাএমাণ! বিসাএমাণা পবিভাএমাণ! 
পরিভূংজেমাণা বিহবংতি ॥ ১০৪ ॥ 

জিমিয়-ভূভুভ্তরাগয়া বি য় ণং সমাঁণা আয়ংতা চোক্থা 
পবম - স্থুই - ভূয়া তং মিত্ত - নাই-নিয়গ-সযণ-সংবংধি-পবিজণং 
নায়এ য় খত্ভিএ যু বিউলেশং পুপ.ফ-বখ-গংধ-মল্লালংকাবেণং 
সক্কাবিংতি, সম্মাণিংতি ৷ সক্কারিত্তা সম্মাপিত্তা তস্সেব মিত্ত-নাহি- 
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সিদ্ধার্থ রাজ! দশ-দিন-ব্যাপী “স্থিতি-প্রতীঞ্যা উৎসব কালে শত, 

সহজ ও লক্ষ যাগ, শতঃ সহত্র ও লক্ষ দান এবং শত, সহ্দ ও লক্ষ 
সম্প্ভিৰ ভাঁগ দাঁন করিয়াছিলেন এবং দান কবিবাঁব আদেশ দিষা- 

ছিলেন) [ এই উপলক্ষে] তিনি শত, সহত্র ও লক্ষ উপহার (লাভ) ববণ 

করিষ। লইয়াছিলেন এবং বরণ করিষা লইবার আদেশ দিগ্লা- 

ছিলেন ॥ ১'৩॥ 

তাবপৰ শ্রমণ তগবান্ মহাবীরেব মাতাপিতা! প্রথম দিবসে স্থিতি- 
প্রতীজ্যা উৎসৰ সম্পাদন করেন, তৃতীয দিবসে চন্দ্র-সুর্য-প্রদর্শন কর্ম 

কবেন ও বষ্ঠ দিবসে ধর্মজাগর্বা বিধি পালন করেন। একাদশ দিবসে 

জাতাশোচান্তবিধি অনুচিত হুইবাঁৰ পব দ্বাদশ দিবস উপনীত হুইলে 
প্রচুর অশনীয়, পানীয়, হুখাগ্য ও সুশ্াছ বন্ত গ্রস্তত করাইলেন। কবাইয়্া 
মিত্র, জ্ঞাতি, কুটুঘ; স্বজন, সংবন্ধী্ন, পবিজন ও নাধকগণকে নিমন্ত্রণ 
কবিলেন। তাবপর স্নান কবিষা, [বাস্তদেবতাদিগেব ] বলিকর্ম 

সমাপ্ত কবিষাঃ কৌতুকমঙ্গল (অর্থাৎ তিলকাদি বচনা, ধান-দূর্বা-দধি- 
সর্ষপাদি স্পর্শ, ইত্যাদি) ও প্রাষশ্চিত্ত (অণ্ডত নিবাবণার্থ পাঁদম্পর্শ 
প্রভৃতি ) সাবিযা (শুদ্ধিবিধাষক ) শুজনক, শ্রেষ্ঠ বন্ত পরবিধান কবিয়া, 
অল্প অথচ মহার্থ অলঙ্ক(বে অলঙ্কৃত হইয়া, ভোজন-বেলা সমাগত হুইলে 

ভোজন-মওপে গিব। শ্রেষ্ঠ স্ুখাঁসনে বসিয়া এ সকল মিত্র, জ্ঞাতি, কুটুক্ 
সংবন্ধীক্গন ( অর্থাৎ শ্বশুবঃ বৈবাহিক গ্রভৃতি )১ পরিজন ও নাধকগণকে 

লইয়া তাহাঁদেব সঙ্গে সেই বিপুল অশনীয়, পানীয়, হুখা্য ও মু-স্বাছ 
বন্ত-বাঁশি আহাৰ কবিয়া, দ্বাদ-বিস্বাদদ বুঝিয়া, পবিভাজন (ভাগ করিস] 
পবিবেশন ) ও পবিভূগ্তন (সকলের সঙ্গে ভোজন) করিয়া বিহার 
করিলেন ॥ ১০৪ ॥ 

আহাবের পৰ আচমন ও দস্তাদি পবিষাব পূর্বক পুনবাচমনান্তে 
পরম শুচি হইয়া ভীহাব। ( উপস্থানশালাষ ) সমবেত হইলেন। তারপব 
বিপুল পুশ) বঙ্ছ, গন্ধমাল্য ও অলঙ্কারাদি দিয়া লেই সব মিত্র, জ্ঞাঁতি, 



৮৪ জিনচবিভ্ং 

নিয়গ-সয়ণ-সংবংধি-পরিজপস্স নায়াণ য় খণ্তিয়াণ য় পুরও 
এবং বয়াসী ॥ ১০৫ ॥ 

পুবিবংপি এং দেবাণুপ শিয়া! অম্হং এয়ংসি দাবগংসি 
গবভং ব্ংতংসি সমাণংসি ইমে এয়ারবে অজঝখিএ চিংতিএ 
পথ্থিএ [ পুণ বা ১১] জাব সমুপপজ্জিথা। জপ.পরভিইং চ 

ণং অম্হং এস দাবএ কুচ্ছিংসি গৰ.ভত্তাএ বকংতে, তপপভিইং 
চ ণং অম্হে হিবন্েণং বড.ঢাঁমো, স্ুবন্নেণং বডামো ধণেণং 

ধনেণং [ পুণ বাণ ১৫। জিণচৎ ৯১] জাঁব সাবইজ্জেণ, গীই- 
সন্ধারেণং অঈব অভিবডামো। সামংত-বায়াণো বসমাগয়। 
য়) ১০৬॥ 

তং জয়! গং অম্হং এস দাবএ জাঁএ ভবিস্সই, তয় ণং এযস্স 
দ্াবগস্দ ইমং এয়াণুববং "গুনং গুণনিপক্রন্নং নামধিজ্ৰং 
কবিস্সামো বদ্ধমাণো স্তি। তা অজ্জ অম্হং মণোবহ-সংপত্তী 
জাঁয়া। তং হোঁউ ণং অম্হং কুমাবে বদ্ধমাণে নামেণং ॥ ১০৭॥ 

সমণে ভগবং মহাবীবে কাসবে গোত্তেণং। তম্স ণং তও 
নামধিজ্ঞা এবম্ আহিজ্জংতি । তং জহা £ অন্মা-পিউ-সংতিএ 
বদ্ধমাণে, সহসংসুইয়াএ সমণে, অয়লে ভয-ভেববাণং পবীসহো- 

বসগৃ্গাণং খংভি-খমে পড়িসাণং পালগে ধীমং অবই-বই-সহে 
দবিএ বীবিষ-সংপন্নে দেবেহিং সে নামং কয়ং £ “সমণে ভগবং 

মহাঁবীবে” ॥ ১০৮ ॥ 

সমণস্স ভগবও মহাবীবস্স। পিষা কাঁসবে গোভেণং। 

তস্স ণং তও নামধিজ্জা এবম্ আহিজ্জংতি, তা জহা £ সিদ্ধথে 

ই বা সিজ্জংসে ই বা জসংসে ইবা। অমণস্স ণং ভগবও 
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কুটু্ স্বজন, সন্ব্ধী, পরিজন, নাষক ও ক্ষত্রিয়গণকে সৎকাবিত ও 

সন্মানিত কবিষ! ্রীহাদের নিকট এই কথা বলিলেন ॥ ৯০৫ ॥ 

ভো! দেবামুস্রিয্গণ। পূর্বে যখন আমাঁদেব এই বালক গর্ডে ছিল , 
তখনই আমাদের মনোমধ্যে এইরূপ ব্]াকুল প্রার্থনা সংকঙ্পিত হইযাছিল- 
যখন হইতে আমাদের এই বালক গর্ভে আঁসিষাঁছে তখন হইতেই 
আমাদের হিবণ্যবৃদ্ধি, সুবর্ণবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, ধান্থবৃদ্ধি, বাজ্যবৃদ্ধিঃ বাষ্বৃদ্ধিঃ 

বলবৃদ্ধি, বাহনবৃদ্ধি, কৌ বৃদ্ধি, কোষ্ঠাগারবৃদ্ধি, পুরবৃদ্ধি, অস্তঃপুরবৃদ্ধি ও 

জনপদবৃদ্ধি হইয়াছে এবং বিপুল ধন, কনক, রত্ব, মণি, মৌক্তিক, শক্খ, 

শিলা, প্রবাল, রুক্তবত্ব প্রভৃতি সাববস্তর সম্পদ্ বাঁডিযাছে। প্রীতি- 

সৎকারাদিও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইফাছে। সামস্ত রাজগণও বশীভূত 
হইযাছে ॥ ১০৬ ॥ 

স্তবাং যখন আমাদেব এই বালক ভূমিষ্ঠ হইবে তখন এই সব 
গুণসম্পন্ন ( গৌণ্য ) ইহাব গুণেব অন্থুবপ নাম “বধান+ বাখিব। তা 
আজ আমাদের মনোবথসংপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সুতরাং আমাদের কুমাবের 

নাম “বধ'মান+ হউক ॥ ১০৭ ॥ 

শ্রয ভগবান্ মহাবীৰ ছিলেন কাশ্তপ গোল্রীয়। তাহাব তিনটি 
নাম আখ্যাত হইযাছে। যথা £ মাতাপিতাৰ নিকটে বধ'মান ; তিনি 
সহসংমুদিত ( অর্থাৎ আদব পাইয1 যেমন, ঘ্বণ। পাইয়াও তেমনি সংমুদিত 
অর্থাৎ আনন্দিত) থাকিতেন বলিয়! তিনি শ্রমণ ( সমণ ); এবং ভয় 
ও তর্জনে অবিচল, ক্ষুৎপিপাঁসাদি সকল উপসর্থ সহ করিতে সমর্থ, ক্ষমা 
কবিতে নুক্ষম, (ভদ্রাদি ) প্রতিমাসমূহেব পালক, ধীমান, অরুতি ও বতি 
( অর্থাৎ আনন্দ ও বিবাদ ) সহনে সক্ষম, দ্রব্যগুণেব আশ্রয়ম্বরূপ এবং 
বীর্ষসম্পন্ন বলিয়া দেবগণ তাহার নাম কবিয়াছেন,_-শ্রমণ ভগবান্ 
মহাবীর” ॥ ১০৮ 

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরেব পিতা কাশ্তপগোত্রীয় ছিলেন। তাহাব 
তিনটি নাম ছিল বলিষা আখ্যাভ আছে। যথা £ সিদ্ধার্থ, শ্রেষস্য এবং 
বশন্য। শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরেব মাতা বাশিষ্ট্য-গোত্রীযা ছিলেন। 



৮৬ ভিণ্চরিত্তং 

মহাবীবস্দ মারা বালিট্ঠা গোভ্তেণং। তীসে তও নাদিবিজ্ঞা 
এবম্ আহিজ্ৰংতি |. তং হাঃ তিনলা ই বা, বিদেহদিমা 
ই বা, পিরকারিণী ই বা। বমণন্ৰ ণং ভগবও নহাবীরন্ন 

পিভিজ্ছে সুপাঁসে, জেট্্ঠে ভায়া নংদিবদ্ধণে, ভগ্গিণী সুদংনণা 
ভাবিরা জনোয়াঃ কোডিনা গোভেণং 1! লমণন্ন ণং ভগগবও 

মহাবাবস্ন ধুরা কাসবী গোভ্েণং। তীলে দো নাঁনধিজ্জা এবস্ 
আহিজ্দ্রংতি, তং জ্রহা £ অণোজ্জা ইবা পিরদংলণা ই বা। 
নদণস্স এং ভগবও নহাবীবস্ন নজ্ুঈ কোদির়া গোভেণং। 

ভীনে ণং দো নামধিজ্ৰা এবম্ আহিজ্জংতি, তং জহা £ বেদবঈ 
বা জসবঈ ব। ॥ ১০৯ ॥ 

নমণে ভগবং মহাঁবীরে দকৃখে দকৃখ-পইনে পড়িববে 
আলীণে ভন্দএ বিণীএ নাএ নারপুত্তে নারকুলচংদে বিদেছে 
বিদেহদিয়ে বিদেহজচ্চে বিদেহ-ন্ুমালে তীনং বাসাইং বিদেহংনি 

কট্টু অন্মা-পিঈহিং দেবত্ত-গএহিং গুরু-মহভ্ভব-এহিং আব 
ভণুল্লাএ নমভ্ত-পইন্লে ; পুণববি লোয়ংভিএভিং জীর-কপ্রিএহিং 

দেবেহিং তাহিং উট্ঠাহিং কংভাহিং পিবাহিং মণুল্লাভিং নণাযাচিং 
ওবালাহিং কল্লাণাহিং দিবাহিং ধন্নাহিং নংগল্লাহিং নির-নহুর- 
নন্সিবীরাহিং হিযর়র - গনণিজ্জাহিং হিরির - পল্হাবণিজ্জাহিং 
গংভীবাহিং অপুণরুত্তাহিং বগ্গৃহিং [ গিবাহিং] অপবররং 
অভিণংদনাণা র অভিখ,ণনাণা র এবং বরানী ॥ ১১০ ॥ 

“জর জয় নংদা! জব জর ভদ্দা! ভদ্দং তে খত্তিয়-বব- 
বসভা ! বুজ্রঝাহি ভগবং লোগ-নাহা বল - জগ, - ভীব- 

হিরং পবন্তেতভি ধন্মতিখং পবহির-নুহ-নিন্নেরদ-করং সধ্ব- 

লোঁএ লবব - জীবাশং ভবিদ্নঈ 1” ভি কট্টু জব - ভর-দদ্দং 
পুঁউংজংতি ॥ ১১১ ॥ 



জিনচবিত্র ৮ 
ছিলেন। তীহাব তিনটি নাম আখ্যাত আছে। যথ| £ ব্রিশলা, বিদেহ- 

দত্তা এবং প্রিয়কারিণী। শ্রমণ ভগবান্ মহাবীবের পিতৃবা জুপার্খ, জ্যেষ্ঠ 

ভ্রাতা নন্দিবধন, ভগিনী নুদর্শনা । ভার্ষা যশোদা! গোত্রে কৌত্তিস্তা। 

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীবেব ছুহিতা গোত্রে কাশ্বপী ছিলেন। তাহা ঢুইটি 

নাম আখ্যাত আছে। যথা! £ অনবদ্তা এবং প্রিষদর্শনা। শ্রমণ ভগবান্ 

মহাঁবীবেব নপৃত্রী ( দৌহিত্রী ) গোত্রে কৌশিকী ছিলেন। তীহাব ছুই 

নাম আখ্যাত আছে। যথ| £ শেষবতী ও যশোবতী ( যশম্বতী ) ॥ ১০৯। 

* দক্ষ, দক্গগ্রতিজ্ঞ, আদর্শ বপবান্, আলীন ((কুর্ণবৎ আত্মপ্তপ্ত ), 

ভদ্রক ( স্ুলক্ষণ ), বিনীত; জ্ঞাত € হুবিদিত, প্রসিদ্ধ ), জ্ঞাতিপুত্র, জ্ঞাতি- 
কুলচন্্র, বৈদেহ, বিদেহ্দত্তাক্ম্চ, বৈদেহ-শ্রেষ্ঠ, বৈদেহ-স্কুমার শ্রমণ 
ভগবান্ মহাঁবীব ত্রিশ বৎসব বিদেহদেশে কাটাইযা মাতাপিতার দেবত্ব 
প্রাপ্তি হইলে গুকজ্ন ও মহ্ভ্ভবগণের অনুমতি লইয়া স্বপ্রতিজ্ঞা সমাপ্ত 

( গ্রতিজ্ঞান্বপ সিদ্ধিলাভ-_অনগাঁবিত্ব প্রব্রজ্যা) কবিয়াছিলেন। 

আবাব প্রচলিত আচার-বিধি অন্থুসাবে লোকান্তিক দ্বেবগণ সেই ইষ্ট, 

কান্ত, প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোবম, উদাব, কল্যাণকর, শুভ, ধন্ত, মঙ্গলাকব, 

মিতনমধুর”শোভন» হ্দধগম্য, হৃদয়-গ্রহলাদন, গভীব; অপুনকক্ত 

€ পুনকক্ততা-দোধ-বহিত ) বাঁক্যে অনববত অভিনন্দন কবিতে কবিতে 

ও স্তব করিতে কবিতে এই কথা বলিলেন ॥ ১১০ ॥ 
প্য় জঘ হে নন্দক (জগদানন্দকব )। জয জয হে ভদ্রক 

(সুলক্ষণ)! তোমাব মঙ্গল হউক, হে ক্ষত্রিয়-বর-বুষভ ! জাগবিত 
হওঃ হে ভগবন্ লোকনাথ ! সকল জগজ্জীবেব হিতকর ধর্মতীর্থ প্রবর্তন 
কব। [ ইহা ] সর্বলোকে সর্বজ্ীবেব শ্রেষ্ঠ হিতকব সুখকর ও নিঃশ্রেরস- 
কব হুইবে1” এই বণিয়া [ তীঁহাবা ] জফ-ভয়-শব্দ উচ্চাবণ 
কবিলেন ॥ ১১৯ ॥ 



৮৮ জিণচবিভ্তং 

পুবিবং পি ণং সমণস্স ভগবও মহাবীবস্স মাণুস্সাও 
গিহখ-ধন্মাও অথুত্তবে আঁভোইএ অপ-পড়িবাদঈ নাণদংসণে 
হোথা। তএ ণং সমণে ভগবং মহাবীবে তেণং অথুত্তবেণং 
আহোহিএণং নাপ-দংসণেণং অপপণো নিকৃখমণ - কালং 
আভোঁএই। আঁভোএইভা চিচ্চ! হিবন্নং চিচ্চা স্ুুবননং চিচ্চা ধণং 
চিচ্চা ধন্নং চিচ্চা বজ্জং চিচ্চা রট্ঠং এবং ৰলং বাহণং কোসং কোট্- 
ঠাগাবং চিচ্চা, পুবং চিচ্চা' অংতোউবং চিচ্চা জণবয়ং চিচ্চা ধণ- 

কণগ - বয়ণ - মণি - মোস্ভিয় - সংখ-সিল-গ্লবাল-রত্-বয়ণমাইয়ং 

সংতসাব-সাবএজ্জং বিচ্ছডডইত্তা। বিগ্গোবইত্া দাণং দায়ারেহিং 
পবিভাইভ্তা, দাঁণং দাইযাণং পবিভাইত্া ॥ ১১২ ॥ 

তেণং কালেণং তেণং সমএণং দে সে হেমংতাঁণং পঢমে মাসে 
পড়মে পকৃখে মগ্গ সিব-বহুলে, তস্স ণং মগ্গপিব-বহুলদ্স দসমী- 

পক্্খেণং পাঈণ-গামিণীএ ছায়াএ পোবিদীএ অভিনিববট্রাএ 
পমাণ-পত্তাএ স্থববএণং দিবসেণং, বিজএণং মুন্ত্তেণং চংদপ্ভাএ 
সীয়াএ স-দেব-মণুয়াস্থবাএ পবিসাঁএ সমণুগন্মমাণ-ময়্ে সংখিয়- 
চকিষ - মংগলিয় - মুহমংগলিয় - বদ্ধমাণ - পৃসমাঁণ-ঘংটিয়-গণেহিং 
তাহিং ইট্ঠাহিং কংতাহিং পিয়াহিং মণুনাহিং মপামাহিং 
ওবালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধঙ্নাহিং মংগল্লাহিং মিয়-মহ্থব- 
সস্সিবীয়াহিং [ হিযয়-পল্হায়ণিজ্জাহিং অট্ঠ-সইয়াহিং অপ্ুণ- 
রুত্তাহিং ] বগ্গৃহিং অভিণংদমাণা অভিসংথুণমাণা য় এবং 
বয়াসী ॥ ১১৩॥ 

“জঘ জয নংদা! জয় জয় ভদ্দা। ভদ্দংতে, অভগৃগেহিং 

নাণ-দংসণ-চবিত্তেহিং অজিয়াইং জিণাহিং ইংদিযাঁইং, জিয়ং চ 



জিনচরিত্র ৮৯ 

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর মনুত্য-ধর্ম-মুূলভ গা্্থধর্ম গ্রহণ (অর্থাৎ 

বিবাহ) কবিবাব পূর্বেও তাঁহাব অনুত্তব (শ্রেষ্ট), অপ্রতিপাতী 

আভোগিক জ্ঞানদর্শন ছিল। সেইজভ্.তখন শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর সেই 
অন্ুত্র আভোগিক জ্ঞানদর্শন-বলে আপন নিক্রমণকাল (প্রব্রজ্যা 

ধ্রহণের কাল) দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেখিতে পাইয়া তিনি 

ভীহাব সমস্ত হিরণ্য (বৌপ্য) ত্যাগ কবি্াছিলেন, ন্বর্ণ ত্যাগ 
করিয়াছিপেন, ধন ত্যাগ করিয়াছিলেন, ধান্ত ত্যাগ কবিয়াছিলেন, বাজ্য- 

ত্যাগ কবিয়াছিলেন, বাষ্ট্রত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং বলত্যাগ, বাঁহন- 

ত্যাগ, কোবত্যাগ, কোষ্ঠাগারত্যাগ, পুরত্যাগঃ অন্তঃপুবত্যাগ ও জনপদ- 

তাাগ কবিয়াছিলেন, ধন, কনক, বন্ধ, মণি, মৌন্কিক, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, 

রক্তবন্ধাদি সমস্ত সারপ্রব্য-ভূত সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া অবজ্ঞা করিষ! দ্াতৃ- 

গণেব সাহাধে বিলাইয়া দিয়ছিলেন, দাষগ্রন্ত (দবিদ্ত্র) গণের মধ্যে 
দান কবিয়া বিলাইয়াছিলেন ॥ ১৯২ ॥ 

সেইকালে সেই সময়ে হেমন্তের প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে অগ্রীহাঁয়ণেব 
কৃ্ণপক্ষে দশমী তিথিতে পূর্বাতিমুখিণী ছায়ার এক পৌরুষী (সাঁডে তিন 
হাত দৈথ্য, পশ্চিম পৌরুষী) পবিপূর্ণ হইলে (আন্াজ অপরার্ 
ওটার সময়ে ) “ুত্রত' নামক দ্দিবসে বিজয় নামক মুহুর্তে চন্্রপ্রভা নামক 
শিবিকায় [ আবোহুণ করিষা ] [ শ্রমণ ভগবান্ যহাঁবীর ] দলে দলে . 
দেব, মনুষ্য ও অন্থরগণ কতৃক পথে পথে অন্ুগম্যমঠন হুইতেছিলেন। 
[ চতুদ্দিকে ] শাঙ্বিক (শহ্ঘবাদক), চাক্রিক (চক্র-প্রহরণধারী ), মাঙ্গলিক, 
মুখমাঙ্গলিক (চাটুকাঁব ), বধগান (স্বন্ধে মনুয্যবহনকাবী মানুষ ), পৃন্তমাণ 
(মাগধ, ভাট ) এবং ঘাণ্টিক (ঘণ্টাবাদক) গণ [ চলিতেছিল ]। 

[ তাহারা ] সেই ইষ্ট, কাস্, প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদাব, কল্যাণকর, 
শুভঃ ধন্াঃ ম্গলাকব, মিত-মধুব-শোঁতন, [ হৃদয়-প্রহলাদনঃ ১০৮, 
অপুনরুক্ত ] মঞ্জুল বাক্যে তাহার অভিনন্দন করিতে করিতে ও স্তব 

কৃবিতে কবিতে এই কথা৷ বলিল ॥ ১১৩ ॥ 
প্জয় জয় হে নন্দক! জয় জয় হেভদ্রক! তোমার ভদ্র হউক। 

অভগ্ন ( পুর্ণ) জ্ঞানদর্শন ও চবিত্র ( সচ্চরিব্রত ) দ্বাবা তোমার অবিজিত 
0, ৮, ০3--2 



৪৯০ জিণচরিভ্তং 

পাঁলেহি সমণ-ধন্মং, লিয়-বিগ্ঘে বি য় বসাহিং তং, দেব! 
সিদ্ধিমজ বে, নিহণাহিং বাগ-দোঁস-মল্লে তবেণং, ধিই-ধণিয়- 
বদ্ধ-কচ্ছে মদ্ধাহি অট্ঠ-কন্স-সভু, ঝাণেণং উদ্ভমেণং সুক্ষ, 
অগ্পমত্তো হুরাহি আরাহণা-পড়াগং চ, বীব! ' তেলুক-রংগ- 

মজে পাব য় বিতিমিরম্ অথুভ্তবং কেবল-বব-নাণং গচ্ছ য় 
মুক্খং পবং পয়ং জিণ-ববোবইট্্ঠেণ মগ্গেশং অকুড়িলেণং 
ছংতা পবীসহ-চমুং | জয় জয় খঘ্িয়-বব-বসভা। ৰহুইং 
দিবসাইং বহুইং পকৃখাইং ৰহুইং মাঁসাইং ৰহুইং উউইং ৰহুইং 
অয়ণাইং বহুইং সংবচ্ছবাইং অভীএ পবীসহোবিসগৃগাণং খংতি- 
খমে ভয়-ভেরবাণং, ধন্মে তে অবিগ্ঘং ভবউ! ভি কট্টু জয়- 
জয়-সন্দং পউংজংতি ॥ ১১৪ ॥ 

তএ ণং সমণে ভগবং মহাকীবে নয়ণ-মাঁলা-সহস্সেহিং 

পিচ্ছিজ্জমাণে ২, বয়ণ-মালা-সহস্সেহিং অভিথুববমাঁণে ২, হিয়য়- 
মালা-সহস্সেহিং উন্নংদিজ্জমাণে ২, মণোঁবহ-মালা-সহস্সেহিং 
বিচ্ছিপ্পমাণে ২, কংতি-রাব-গুণেহিং পচ্ছিজ্জমাণে ২, অংগুলি- 
মালা-সহুম্সেহিং দাইজ্জমাণে ২, দাহিণ-হখেণং বহুণং নর-নাবী 

সহস্সাণং অংজলি-মালা-সহস্দাইং পড়িচ্ছমাণে ২, ভবণ- 
পংতি-সহস্সাইং সমইচ্ছমাণে ২. তংতী-তল-তাল-তুড়িয়-ঘণ- 
মুইংগ-গীয়-বাইয়-রব্ণেং মহুবেণ য় মণহবেণং জয়ম-সব্দ-ঘোঁস- 
মীসিএণং মংজু:মংজুণা ঘোসেণ য় পভিবজ বমাণে ২, সবিবভডীএ 

স্বধ-জুঈএ সবব-ৰবলেণং সবব-বাঁহণেণং সবব-সমুদএণং সববায়- 
বেণং সব্ব-বিভূঈএ সবব-বিভূসাঁএ সবব-সংভমেণং সব্ব-দংগমেণং 
নবব-পগনঈএহিং সবব-নাড়এণং সব্ব-তাঁলাষরেহিং সবেবাবোহেণং 



জিনচবিত্র ৪৯১ 

ইন্ত্রিযগুলি জয় কব। তোমাব সম্যগ্ বিজিত শ্রমণ ধর্ম পালন কর। 

হে দেব। বিশ্বপমূহ জয় কবিয়া লিদ্ধিমধ্যে কাল কাটাও। তপস্যা 

প্রভাবে বাগ (আসক্তি ):দোষরূপ মল্পকে জয় কর। ধুতি (ধৈর্য বা' 

স্থৈ্য) রূপ ধণিকা (ধর্টিকা বা কৌগীন) দিযা কাছ! বাধিয়! উত্তম 

পৰিভ্র ধ্যানেৰ সাহায্যে অষ্ট কর্মশক্র মর্দন কর। অপ্রমজ্ত হুইযা 

আরাধনা-পতাকা বহন কর। হেৰীব! এই ত্রিলোক্য-রঙ্গ [মঞ্চ ]- 
মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অন্ুতব “কেবল” জ্ঞানদর্শন লাভ কব যাহাতে 
[ অজ্ঞান - ] তিমিরেব আবিলতা নাই। শ্রেষ্ঠ জিনগণ কতৃর্ক উপদিষ্ট 

অকুটিল মার্নে গমন করিক্না পবম পদ মোক্ষে উপনীত হও। বিস্ব 

সমূহের চমু তুমি বিনাশ কবিষাছ। জষ জয় হে ক্ষত্রিয়-বৃষভ ! বহু 

দিবস, বছ পক্ষ, বহু মাস, বনু খতু, বনু অয়ন (অর্ধব্থসব ), বু 
সংবৎসর ধবিয়। নানা বিদ্ন ও নানা উপসর্থকে ভয় না করিয়া তুমি তষ 
ও বিপদে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে সক্ষম হইযাছ। তোমার ধর্মে 
অবিন্ন হউক। এই বলিয়া! জয়-জয়-খবলি কবিতে লাগিল ॥ ১১৪ ॥ 

তাবপর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীব কুগুপুব নগবের মধ্য দিয়া নির্গত 
হইয়া! যেখানে জ্ঞাতি-ষণ্ড-বন [উদ্চান এবং তাহার মধ্যে] বেখানে শ্রেষ্ঠ 
অশোক বৃক্ষ রহিয়াছে সেইখানে গেলেন। যাইবার পথে সহস্র সহত্র 
নষনমাল। তাহাকে দেখিতে লাগিল। সহত্র সহত্র বদনমালা তাহাব 
স্তব কবিতে লাগিল। সহম্র সহম্র হ্বদয়মালা তীঁহাকে অভিনন্দন 
করিতে লাগিল। সহ সহশ্র মনোবথমাল! তাহাকে বিক্ষিপ্ত 
করিতে লাগিল। কান্তি, বপ ও গুণেব জন্ত সকলে তাহাকে 
কামন! কবিতে লাগিল। সহস্র সহস্র অঙ্কুলিমাল! তাহার দিকে নির্দেশ 
কবিতে লাগিল। বছ সহম্র নবনারীব সহত্র সহম্্ অঞ্জলি তিনি দক্ষিণ 
হস্ত দ্বার প্রতিনন্দিত কবিতে কবিতে চলিলেন। সহত্র সহ্ল্ন ভবন- 
পংক্তি অতিক্রম করিয়া! কবিয়া চলিলেন। তন্ত্রী (বীণ1), তলতাল 

€( কবতাল ), তূর্য, ঘন-যুদ্গ ( খোল) প্রভৃতি সহযোগে গীত-বাদ্ 
হইতে লাগিল। তাহাব সঙ্গে মধুব ও মনোহব জয়ধ্বনি দির্োষ 



৯২ জিণচবিভ্ং 

সব্ব-পুপ.ফ-মল্লালংকাব“বিভূসাএ সবব-তুড়িয়-সন্দ - সংনিণাএণং 

মহয়া ইডড্রীএ মহয়া জুঈএ মহয়া ৰলেণং মহয়া বাহণেণং 
মহয়া বর-তুড়িয়-জমগ-সমগ - পপবাইিএণং সংখ-পণব-পড়হ- 
ভেবি-বল্লবি-খবমুহি-ছুংছুহি - নিগৃঘোস - নাইয় - রবেণং [ জাব 
রবেশং] কুংভপুবং নগবং মজবঝংমজ বেণং নিগ্গচ্ছই । 

নিগ্গচ্ছিত্তা জেণেব নায়-সংড-বণে উজ্জাণে, জেণেব অসোগ- 
বব-পায়বে তেণেব উবাগচ্ছই ॥ ১১৫ ॥ 

উবাগচ্ছিত্তা অসোগ-বব-পায়বস্স অছে সীয়ং ঠাবেই। 
ঠাবিত্তা সীয়াও পচ্চোরুহই। পচ্চোরুহিভ্তা সয়মেব আভবণ- 
মল্লালংকাবং ওসুয়ই। ওমুইভা। সয়মেব পঞ্চমুট্ঠিয়ং লোয়ং 
কবেই। কবিভা ছট্ঠেশং ভত্বেণং অপাখএণং হথ্ত্তরাহিং 
নক্খত্েণং জোগমুবাগএণং এগং দেব-দুসম আদাষ এগে 
অবৰীএ মুংডে ভবিত্তা অগাবাও অণগাবিয়ং পববইএ ॥ ১১৬ ॥ 

সমণে ভগবং মহাঁবীবে সংবচ্ছবং সাহিষ-মাঁসং জাঁব 

চীববধাবী হোখা। তেণ পবং অচেলে পাণি-পড়িগ্গহিএ 
সমণে ভগবং মহাবীবে সাইরেগাইং ছুবালস বাসাইং নিচ্চং 

বোঁসট্ঠ-কাঁএ চিয়ন্ত-দেহে, জে কেই উবসগ্গা উপ্পজ্জংতি-- 
তং জহা £ দিব্বা বা মাণুসা বা তিবিক্খ-জোণিরা বা অণুলোমা 



জিনচরিত্র ৯৩ 

মিশিতে লাগিল। দেই মঞ্জু মধুব জয়-ধবনিতে [ নগববাঁসিগণ ] প্রতি- 
বোধিত হইতে লাগিল। বিপুল ধ্রশ্বর্ষেব উপযোগী সমস্ত জাকজমক 

লহকাবে, সমস্ত সেনা সমস্ত যানবাহন ও সমস্ত অন্ুচরবর্গেব লহিত সব 
দ্লবলের সঙ্গে, লর্ব সমাদরে, সমত্ত বিভবেৰ সহিত, সমস্ত অলঙ্কার, 

সমস্ত সন্ত্রম, সমস্ত ন্বগণ, সমস্ত প্রজা, সমস্ত নট-নটা, সমস্ত ভালাচর 

( অন্ুচর ), সর্ব অববোধ, সর্ব পুষ্পমাল্যালঙ্কাব ভূষণ, সর্ব ভূর্য-নিনাদ, 

মহতী সমৃদ্ধি, মহা জ'খকজমক, মহতী সেনা, যানবাহন, শ্রেষ্ঠ তূর্য, ' যমক, 
সমক প্রভৃতি বাদ্য, শঙ্খ, পণব, পটহ, ভেরি, বল্লবি, খরমুখী, ছুন্দুভি 

প্রভৃতিব শব্দে নগর মুখবিত কবিয়া তিনি যাত্রা! করিয়াছিলেন ॥ ১১৫ ॥ 

সেই শ্রেষ্ট অশোক পাদপেব নিকট গিয়। এ বৃক্ষেব তলাষ শিবিকা! 
নামাইলেন। নামাইয়া শিবিকা হইতে অবরোহণ কবিলেন। তারপর 
স্বয়ং আভবণ-মাল্য-অলঙ্কার খুলিলেন। খুলিয়! ম্বহস্তে পাঁচ মৃষ্টিতে 
মন্তকেব সমস্ত কেশ উৎপাটন করিয়৷ ফেলিলেন। প্রতি তৃতীয় দিনে 
দিনে একবার পানীয়-বিহীন আহার-গ্রহণের ব্রত লইফা উত্তবফন্তুনী 
নক্ষত্রে (চন্দ্রের ) যোগ হইলে একখানিমাত্র দেব-দৃষ্য (বস্তু) লইয়া 
একাকী অদ্বিতীষ তিনি মুগ্ডিত হইয়! আগাব হইতে অনাগানিত্ব প্রত্রজ্যা 
গ্রহণ করিলেন ॥ ১১৬ ॥ 

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর এক সংবৎসব একমাস যাবৎ চীবব ধারণ 

কবিযাছিলেন। তারপর তিনি অ-চেল (অর্থাৎ নগ্ন) থাকিতেন এবং 
ভিক্ষাপাত্রৰপে নিজের কবতল ব্যবহার কবিতেন। শ্রমণ ভগবান্ মহাবীৰ 
কিঞ্চদিধিক (সাঁতিবেক ) দ্বাদশ বসব কাল নিত্য (সর্বক্ষণেব জন্য ) 
নিজ দেহ ( অর্থাৎ দেহের বত্ব) ত্যাগ কবিয়। ( কষ্ট সহা করিবাব জন্য ) 
উৎসর্ কবিয়! রাখিয়াছিলেন। [প্র সময়ে] ষে-কোনও উপসর্থ (অর্থাৎ 
হুঃখকষ্ট বা বিপদ্) উৎপন্ন হইত, তাহ! তিনি সর্বতোভাবে সহ্ কবিতেন, 
ক্ষমা করিতেন, উপেক্ষা করিতেন এবং মিথ্যা! বলিয়া বিশ্বাস কবিতেন; 
তা সে উপসর্গ যে-কারণেই উৎপন্ন হউক না! কেন ?-_-দৈবকারণে, মনুস্ত- 
কত কারণে, তির্ধগৃযোনি-কত কারণে, অনুলোম অর্থাৎ স্বাভাবিক 
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বা! পড়িলোমা বা--তে উপপন্নে সম্মং সহই খমই তিতিকৃখই 

অহিয়াসেই ॥ ১১৭ ॥ 
তএ ণং সমণে ভগবং মহাঁবীবে অণগারে জাএ হবিয়া- 

সমিএ ভাঁসা-দমিএ এসণা-সমিএ আধাণ-ভংড-মত্ব-নিক্খেবণা- 
সমিএ উচ্চার-পাঁসবণ-খেল-সিংঘাণ-জল্প-পাবিট্ঠাবশিয়া-সমিএ 
মণ-দমিএ বয়-পমিএ কায়-সমিএ মণ-গুত্তে বয-গুত্তে কায়- 

গুভ্তে গুভিংদিএ গুত্ত-বম্হযাবী অকোহে অমাণে অমাঁএ 

অলোহে সংতে পসংতে উবসংতে পবিনিবব,ড়ে অণানবে অমমে 
অকিংচণে ছিনন-গ্গংঠে নিরুবলেবে কংস-পার্ী ব মুক্ক-তোএ 
সংখো ইব নিবংজণে, জীবে ইব অপপড়িহয়-গঈ, গগণমিব 
নিবালংবণে, বাধুব্ ইব অপড়িবদ্ধে, সাঁবয়-দলিলং ব সুদ্ধ- 

হিষএ, পুক্খব-পন্তংপিব নিরুবলেবে, কুম্মো ইব গু্তিংদিষে, 
খগ্গিবিসাণ, ব এগ-জাঁঞ বিহগ ইব বি্পমুক্কে, ভারুংড- 
পকৃথী”ব অপপমন্তে, কুংজব ইব সোড়ীবে, বসভো ইব জায- 
থামে, সীহে! ইব ছুদ্ধরিসে, মংদবো ইব অপ.পকংপে, সাঁগবো 
ইব গংভীবে, চংদো ইব সোম-লেসে, স্থুবো ইব দিস্ততেএ 
জচ্চ-কণগং ব জায়-ববে, বন্ুতধবা ইব সবব-কাস-বিসহে, 
সুহ্ুয়-হুয়াসণো ইব তেয়সা জলংতে। [ইমেসিং পয়াণং 

দোল সংগহণ-গাহাঁও £ 

কংসে সংখে জীবে 

গগণে বাউ রর সবয-সলিলে ৷ 

পুক্খব-পত্তে কুম্মে 
বিহগে খয্জে য ভারুংডে ॥ 

কুংজব বসভে সীহে 
নগবাঁয়৷ চেব সাঁগবম্ অখোভে। 
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কাবণেই হউক অথবা প্রতিলোমু অর্থাৎ অস্বাভাবিক বা প্ররুতি-বিরুদ্ধ 

কারণেই হউক ॥ ১১৭ ॥ 
তারপব শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর অনাগারিক হইলেন। [তিনি] 

ঈর্ষা অর্থাৎ বিচবণু বিষয়ে সংবত, ভাষায় সংযত, এবণা অর্থাৎ ইচ্ছায় 
সংষত, গ্রহুণ-সঞ্চয়-ত্যাঞ্গে সংযত, মল-মূত্র-নিষঠীবন-শ্লেম্মা-গা্রমল- 

নিক্ষেপে সংযত, মূনে সংযত, বাক্যে সংযত, কায়-কর্মে সংযত হইলেন। 

মনোগ্রপ্তি, বাক্যগুপ্তি, কাযগুপ্তি, ইন্দরিয়গুপ্তি ও ব্রন্মচর্য/গুপ্তি অত্যন্ত 

হুইল। [তিনি] ক্রোধশূন্ত, মানশুন্য (মানাপমান-বোধশূন্ত ), মায়া 
শৃন্, লোতশুন্ শাস্ত ( শাস্তিযুক্ত ), প্রশান্ত ( গভীব)ঃ উপশাস্ত (আসক্তি- 
বিহীন ), পবিনিবুর্ভ ( সর্ব ব্যাপার হইতে নিরস্ত ), অনাশ্রৰ (বাধ্যত! 

বিহীন) অমম (মমত্ব অর্থাৎ অহংকার বিহীন ), অকিঞ্চন (বিজ্ঞ ), 
ছিরগ্রন্থ ( সংসাবশগ্রস্থি ধাহার ছিন্ন হইযাছে ) ও নিকপলেপ হুইলেন। 
কাংস্যপাত্র যেমন তোয় (অর্থাৎ জল) ত্]াগ করিয়া নিশ্চিহ্থ হয়, 
তিনিও তেমনি তোদ ( গীড়াঃ যন্ত্রণ৷ ) ত্যাগ করিষ৷ মুক্ত হইলেন। 
শঙ্খ যেমন নিবঞ্জন (অর্থাৎ, কালিমাশূন্ত ) তিনিও তেমান নিবঞ্ন 
(অর্থাৎ মালিন্তমুক্ত ) হইলেন। তিনি জীবে স্তায় অপ্রতিহতগতি, 

গগনেব ন্যায় নিরালম্বন ( নিবাশ্রয় ), বায়ুব স্তার অপ্রতিবন্ধ, শারদ- 

সলিলেব স্তাক় শুদ্বহৃদয়, পন্মপত্রের স্তায় নিকপলেপঃ কৃর্মবৎ্ৎ গুণ্ডেব্িয়, 

গণ্ডাব শূঙ্গের স্তায় আজন্ম একাকী, বিহঙ্গের মত মুক্ত, ভারও পক্ষীব 

স্তায় অপ্রমত্ত (ভাবগুপক্ষী যেমন সর্বদা জাগবিত থাকে, তিনি সব 

সময়েই ভ্রম-প্রমাদ-বহিত হুইলেন ) কুঞ্জবেব স্ভাষ শৌন্তীর ( অর্থাৎ, 
কু্ধবের শুভ থাকাতে সে যেমন শৌত্ভীর তিনি তেমনি সর্বোচ্চ-স্থান- 
স্থিত হুইঘা৷ শৌপ্ভীর অর্থাৎ উচ্চ-স্থান-স্থত হুইলেন ), বুষভেব স্থায় 

জাত স্থাম (বৃষভেব যেমন স্থাম অর্থাৎ শক্তি তাঁহাবও তেমনি স্থাম 
অর্থাৎ স্থর্য বা দৃঢতা৷ জন্সিল ) সিংহের স্ঠাষ দুরধর্ধ, মন্্র পর্বতের স্তায় 
অপ্রকম্প, সাগধের স্তার গম্ভীর, চক্দেব স্যাষ সৌধ্য-লেশ্ত (চন্দেব লেগ্তা 
অর্থাৎ আভা! যেমন সৌম্য অর্থানথ শুল্র, তাহাবও লেম্তা অর্থাৎ মানসিক 
বৃতি সৌম্য অর্থাৎ নিষ্পাপ হইল ) নুর্ষেব স্াষ দীগ্ত-তেজাঃ (সুর্যের 
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চংদে স্থরে কণগে 
বনুংধবা চেব সুহুর-হুয়বহে ॥ ] 

নথি ণং তস্স ভগবংতস্স কখই পড়িবংধে। সেয় 
চউবিবহে পন্নত্তে, তং জহা £ দববও থিত্তও কালও ভাবও ! 
দববও £ সচিভাচিত্-মীলএন্ু দবেবস্থ। খিতও £ গামে বা 
নগরে বা অবন্নে বা খিত্তে বা খলে বা অংগণে বা। কালও £ 

সমএ বা আবলিয়াএ বা! আণা-পাঁণুএ বা থোবে বা খণে বা 
লবে বা পক্খে বা মুন্ুত্তে বা অহোবন্তে বা পকৃখে বা মাসে 
বা উউএ বা অয়ণে বা সংবচ্ছবে বা অন্নয়রে বা দীহ-কাল- ' 

সংজোএ। ভাবও £ কোহে বা মাণে বা মায়া বা লোভে 

বা ভএ বা হাসে বা পিজ্জেবাদোসে বা কলহে বা অবশ 

ভক্থাণে বা পেন্ুন্নে বা পর-পবিবাঁএ বা অরই-বঈ বা 
মায়ামোসে বা জাব মিচ্ছা-দংসণ-সল্লে বা (গর ৬০০ ) তদ্স 
ণং ভগবংতস্স নো এবং ভবই ॥ ১১৮॥ 

মে ণং ভগবং বাসা-বাঁস-বজ্ৰং অট্ঠ গিমহ-হেমংতিএ 
মাসে, গামে এগরাইএ,। নগরে পংচ-বাইএ, বাসী-চংদণ- 

সমাঁণ-কগ্গে, সম-তিণ-মণি-লেট্ঠু-কংচণে সমছুক্খন্ুহে ইহ- 
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রশ্মি যেমন দীপ্ত অর্থাৎ উজ্জল, তাহার প্রভাব তেমনি দীপ্ত অর্থাৎ 

প্রবল), জাত্য কাঞ্চনের ন্তাঁয় জাতরপ € আজন্ম বিশুদ্ধ ), বগদ্ধবার 

স্তাষ সর্বম্পর্শ-সহু হইয়। তিনি সুহুত (অর্থাৎ ত্বৃতযোগে দীপ্ত ) 
হুতাশনের স্তাষ শ্বতেজে উজ্জল হুইয়। বলিতে লাগিলেন। [ এই সব 
পদেব ছু”টি সংগ্রহণ গাথা £ 

কাংস্ত, শঙ্খ, জীব, গগন, বাম, শাবদ সলিল, পুফব ( পদ্ম) পত্র, 

কুর্ম, বিহগ, খড়নী ও ভাকওড ॥ ৯ 

কুজর, বৃষভ, সিংহ, নগরাঁজ, অক্ষোভ, সাগব, চন্দ্র, সুর্য, কনক, 

বনুদ্ধবা, সুহুত হুতবহু ॥ ২ 
তগবাঁন্ মহাবীবেৰ আর কোথাও কোনও প্রতিবন্ধক রহিল না। 

প্রতিবন্ধক চতুবিধ উক্ত হুইযাছে। বথ1ঃ ভ্রব্যপ্রতিবন্ধক, ক্ষিতি 
গ্রতিবন্ধক, কালপ্রতিবন্ধক ও ভাঁবপ্রতিবন্ধক | " দ্রব্য প্রতিবন্ধক £ 

সচিভ্ত, অচিত্ত ও মিশ্র ত্রব্যে। ক্ষিতিপ্রৃতিবন্ধক £ গ্রামে, নগরে, 

অবণ্যে, ক্ষেত্রে, খামাবে ও অঙগনে। কালপ্রতিবন্ধক £ সময়, আঁবলিকা, 

আলাপানক (উচ্ছৃসিত নিশ্বাসের সময় ), স্তোক (সাত নিশ্বাস পবিমাণ 

সময়), ক্ষণ (বহুতব নিশ্বাস পরিমাণ সময় ), লব (সাত স্ভোক ), পক্ষ 

( তিথি ), মুহূত (৭০ লব ), অহ্োবাত্রঃ পক্ষ ( অধণ্াস )১ মাস, খতু 

অয়ন (ছয় মাস ), সংবৎসর ব1 অন্ত কোনও প্রফার দীর্ঘ কাল সংযোগে 

প্রতিবন্ধক | ভাবপ্রতিবন্ধাক £ ক্রোধঃ মান, মায়া, লোভ, ভয়, হাস্য, 

[ প্রেম, স্বণাঁ, কলহ, অত্যাখ্যান ব! গালাগালি, পৈশ্তন্ত বা খলতা, পব- 
পবিবাদ ( পবনিন্দা ) অরূতি-বতি ( বিবক্তি-আসজ্জি ), মাযা-মৌষ ( ধর্ম 

বিষয়ে বঞ্চন1 ) ] মিথ্যাদর্শনশল্য (ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বীসের শল্য ) প্রভৃতিব 
প্রৃতিবন্ধাক | 

সেই তগবান্ মহাবীরের এ-সব কিছুই হয় না ॥ ১৯৮॥ 
সেই ভগবান্ মহাবীব বর্ষাবাঁস ছাড়া গ্রীশ্ম ও হেমস্তেক আট মাস 

এই ভাবে কাঁটাইতেন-_শ্রীমে থাকিলে এক বাত্রি মাত্র এক গ্রামে, 
নগবে পাঁচ বাত্রি। বিষ্টা-চন্দনে সমজ্ঞ।ন, তৃণ, মণি, লেষ্ট, ( মৃতপিণ্ুড ), 

_ ও কাঞ্চনে সমঘৃষ্টি, ছঃখ-নুখে সমাঁনঃ ইহলোক ও পবলোকে প্রতিবদ্ধক" 
0 ০ 93-৮19৪ 
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লোগ-পবলোগ-অপ-পড়িবন্ধে জীবিয়-মবণে নিরবকংখে সংসাব- 
পার-গামী কম্ম-সংগ-নিগ্ঘায়ণট্ঠাএ অবভুট্ঠিএ এবং চ ণং 
বিহরই ॥ ১১৯। 

তম্স ণং ভগবংতস্স অথুভ্তরেণং নাণেণং অথুভ্তবেণং 
দ্ংসণেণং অগুভ্তবেণং চবিত্েপং অণুন্তরেণং আলএণং অণুত্ববেণং 
বিহাবেণং অথুভ্ভবেণং বারিয়েণশং অণুভ্তরেণং অজ্জবেণং অথুত্ব- 
বেণং মদ্দবেণং অণুত্তরেণং লাঘবেণং অণুত্তবাএ খংতীএ অণুত্তবাএ 
মুভ্তীএ অথুস্তবাএ গুত্তীএ অণুন্তবাএ তুট্ঠীএ অগুন্তবাএ বুদ্বীএ 
অণুত্তরেণং সচ্চ-সংজম-তব-সুচবিয়-সোবচিয় - ফলপবিনিববাণ- 
মগৃগেণং অপপাণং ভাবেমাণস্স ছবালস সংবচ্ছরাইং বিইকৃকং- 
তাইং তেবসমস্স" অংতরা বট্টমাণস্স, জে সে গিস্হাণং 
দোচ্চে মাসে চউথে পক্খে বইসাহ-নুদ্ধে, তপ্স ণং বইসাহ- 
সুদ্ধস্স দসমী-পকৃখেণং পাঈণ-গামিণীএ ছাযাঁএ পোঁবিসীএ 
অভিনিবট্টাএ পমাণ - পত্তাএ স্ুুববএণং দিবসেণং বিজএণং 
মুহুত্বেপং জংভিয়-গামস্স নগবস্স বহিয়া উজুবালিয়াএ নঈ- 
তীবে বিয়াবত্তদ্স চেইয়স্স অদুব-সামংতে দামাগস্স গাহাবইস্স 
কট্ঠ-কবণংসি সাল-পায়বস্স অহে গোদোহিয়াএ উক্কুড়,স- 
নিসিজ্জাএ আয়াবণাঁএ আয়াবেমাণস্স ২ ছট্ঠেণং ভত্বেণ 
আঁপাপএণং হথ্্তবাহিং নক্খত্বেপং জোগম্ উবাগএণং ঝাণং- 

তবিয়াএ ব্টমাণস্স অণংতে অণুত্বে নিববাঘাএ নিবাববণে 
'কঁসিণে পড়িপুনে কেবল-বব-নাণ-দংসণে সমুপপ্রন্নে ॥ ১২০ ॥ 

তএ ণং সমণে ভগবং মহাবীবে অবহা জাঁএ জিণে কেবলী 

লবন, সববদবিসী, স-দেব-মনুয়াস্থবস্দ লোগস্স পবিয়ায়ং 

জাণই' পাসই, সববলোএ সববজীবাণং আগইং গইং ঠিইং চবণং 

উববায়ং তক্কং মণো মাণপিয়ং ভূত্তং কড়; পড়িসেবিয়ং আবী- 
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বিহীন, জীবন-মবণে আকাজ্কাবিহীন, সংসাবেব পাবগামীঃ কর্মসন্গ- 

বিনাশেব জলন্ত অত্যখিত_-এইভাবে তিনি কাল কাটাইতে 

লাগিলেন ॥ ১১৯ ॥ 

অনুভ্তর জ্ঞান, অন্ুত্তব দর্শন, অন্ধুত্তব চবিত্রঃ অনুভ্তর আলয়, অনুভব 

বিহার (বিচবণ )১ অন্ুত্তব বীর্য, অনুত্তব আর্জব ( সবলত। ), অন্ুত্তর 

মার্দব, অন্থত্তর লাঘব, অনুত্তর ক্ষান্তিঃ অনুত্বর মুক্তি, অন্থত্ব গুপ্তি, 
অনুত্তব তুষ্টি, অন্ুতব বুদ্ধি এবং অন্গভব সত, সংযম, তপস্যা, ুচরিতের 

উপচিত ফলস্বরূপ পরিনির্বাণের পথে আত্মাব বিষয়ে ভাবনা! করিতে 

কবিতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরেব দ্বাদশ সংবৎসর কাটিয়া গেল। 
ভ্রযোদশ সংবৎসবে শ্রীম্সের দ্বিতীয় মাঁসে চতুর্থ পক্ষে বৈশাখেব শ্তক্ন 
পক্ষে দশমী তিথিতে পূর্বাভিযুখিনী ছায়ার এক ( পশ্চিম ) পৌকধী 
পরিমাণ পূর্ণ হুইলে সুব্রত নামক দিবসে বিজষ মুহূর্তে ভূত্ভিকাগ্রাম 
নামক নগরেব বাহিবে খজুপালিকা নদীর তীরে একটি পবিত্যক্ত 
চৈত্যেব অদুবে শ্ামাক নামক একজন গ্ৃহ্স্থেব কৃষিক্ষেত্রে শালবৃক্ষেব 

নীচে হুস্তোত্বব! নক্ষত্রের সহিত ( চন্দ্রেব ) যোগে, শ্ব-অঙ্কে তাপ দিবার 
জন্য মাথা উচু কবিয়া গোদোহন ছাদে বসিষা যখন তাপ খাইতেছিলেন 
সেইপ সময়ে প্রতি তৃতীয় দিবসে একবাবমাত্র পানীষ-বিহীন আহাৰ 
গ্রহণেব ত্রতে ব্রতী, ধ্যানমণ্ধ অবস্থায় শ্রমণ ভগবান মহাবীর অনুত্তব 
নির্ব্যাঘাত নিবাবরণ ব্বৎনগ গ্রতিপূর্ণ ( সংপূর্ণ ) কেবল” নামক শ্রেষ্ট জ্ঞান 
দর্শন লাভ করেন ॥ ১২০ ॥ 

তাঁবপর শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর অর্থৎ হইলেন » জিন্স, কেবলী, সর্বজ্ঞ, 
সর্ধদর্শী হইলেন। [তখন ] দেব, মনুষ্য ও অন্গুব সহ সর্বলোকেৰ 
পর্যায় তিনি জানেন এবং দেখিতে পাঁনঃ সর্বলোকে সর্বজীবেব অবস্থা 
তিনি জানেন ও দেখিতে পান) তাহাবা কোথা হইতে আসে, কোথান 

ছি 
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কম্মং বহো-কম্মং অবহা অ-বহস্স-ভাগী তং তং কালং মণ-বয়ণ- 
কায়-জোগে ব্টমাণাণং সব্বলোএ সববজীবাণং সববভাবে জাণমাণে 
পাসমাণে বিহবই ॥ ১২১॥ 

তেণং কালেণশং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীবে 
অট্ঠিয়-গ্গাম-নীসাএ পড়মং অংতরাবাসং বাসা-বাসং উবাগএ। 
চংপং চ পিট্ঠিচংপংচ নীসাএ তও অংতবাবাসে বাসাবাসং 
উবাগএ। বেসলিং নগরিং বাণিয়গ্গামং চ নীসাএ ছ্বালস 
অংভবাবাসে বাসাবাসং উবাগএ। বায়গিহং নগবং নালংদং চ 
ৰাহিবিষং নীসাএ চোদ্দস অংতবাবাসে বাসাবাসং উবাগএ। 
ছ মিহিলিযাঁঞ দো ভদ্দিযাঞ এগং আলভিযাঁএ, এগং পণিষ- 
ভূমীএ, এগং সাবখীএ, এগং পাবাএ মজ.বিমাএ হখিপালস্স 
বন্নো বজ্জুসভাএ অপচ্ছিমং অংতবাবাসং বাসাবাঁসং উবাগএ 
॥১২২॥ 

[তথ ণং জে সে পাবাএ মজবিমাঁএ হখিপালস্স বন্নো 
রজ্জ,- সভাএ অপচ্ছিমে অংতবাঁবাসে বাসাবাসং উবাঁগএ 
॥ ১২৩ ॥] 

তস্স ণং অংতবাবাসস্স জে সে বাসাণং চউখে মাসে 
সত্মে পকৃখে কভিয-বহুলে, তস্স ৭ং কতিয়-বহুলস্স পশ্নবসী 
পকৃখেণং জা সা চবিমা বষণী, তং রযণিং চ ণং সমণে ভগবং 

 মহাকীবে কালগএ বিইকৃকংতে সমূজ্জাএ ছিন্ন-জাই-জবা-মবণ- 
বংধণে সিদ্ধে ৰুদ্ধে যুত্তে অংতগড়ে পবিনিবব্ড়ে সবব-ছুকৃখ- 
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যায়, কোথায় থাকে; কোথায় তাহাবা কিরূপ জন্ম লাভ কবে» -ছীব- 

জন্ম লাভ করে, কি দেব ও তির্যক্ যোনি লাভ করে,-_তাহাদের মনে যে 

ভাব; যে তর্ক, অথবা অন্ত যে কোনও প্রকাৰ মানসিক তাৰ উৎপন্ন 
হয় তাহা তিনি জানেন ও দেখিতে পাঁন। তাহাবা কি খায়, কি 

কত্বর, তাহাদের প্রকাশ্ঠ কর্ণ, গোপন ক তিনি জানেন ও দেখিতে 

পান। যিনি অর্থ, তাহাঁব নিকট কোনও রহস্য থাকে না, তিনি সেই- 
সব কালে, মন, বচন, কায় যোগে বর্তমান, তাই ভিনি সর্বলোকে সর্ব 

জীবেব সর্ব ভাব জানিয়া ও দেখিষ! বিহার করেন ॥ ১২১ ॥ 

সেইকালে সেই সময়ে শ্রষণ ভগবান্ মহাবীব অস্থিক! গ্রাম অবলম্বন 
করিষ| তাহার প্রথম বর্ধার বাত্রে বর্ষাবাস কবিয়াছিলেন। তাবপব 

চম্পা ও পৃষ্টি-চম্প! অবলঘন কবিযা তিন বর্ষাব রান্রিতে বর্ষধাবাস 

কবিয়াছিলেন। বৈশালী নগরী ও বাণিজগ্রাম অবলগ্ন কবিষা দ্বাদশ 

বর্ধাব রাত্রিতে বর্ধাবাস করিয়াছিলেন। বাজগৃহ নগর এবং নালন্দার 

উপকষ্ঠে চতুর্দশ বর্ধায় বর্ধাবাঁস করিয়াছিলেন। মিথিলিকায় ছয় বর্ধা, 
ভদ্দ্রিকাঁয় ছুই বর্ষা, আলভিকাষ এক বর্ষা, পণিতভূমিতে এক বর্ষা, 
শ্রাবস্ভতীতে এক বর্ষ এবং পাপানগরেব ম্ধাভাগে হস্তিপাল রাঙজাব 

বজ্জু ( -লেখক )-সভায় এক বর্ষা বর্ধাবাস কবিয়াছিলেন। সেইটিই 
তাহার শেষ বর্ষাবাস ॥ ১২২ ॥ 

[ পাপান্গরের মধ্যভাগে হস্তিপাল বাজাব বজ্জ্ ( লেখক )-পভাষ 

তিনি তাহাব- জীবনের অস্তিম বর্ষাবান্ত্িতে বর্ধাবাস করিপ্নাছিলেন। ] 

1১২৩ ॥ 

সেই অন্তবাবাস অর্থাৎ বর্ারাত্রিবাসেব সমষে বর্ষার চতুর্থ মানে 
সপ্তম পক্ষে কান্তিকের কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চদশী তিথিতে, ষে রজনী তাহাৰ 
শেষ ব্জনী সেই ব্জনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীব কালগত হন, 
ব্যতিক্রাস্ত হন, সংসাব ত্যাগ কবিয্না সমুদ্যাত হন, জাতি ( জন্ম ), জবা, 

মরণেব বদ্ধন ছিন্ন কবেন, সিদ্ধ হন? বুদ্ধ হন, মুক্ত হন, অন্তন্কৎ ( অর্থাৎ 
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প্পহীণে , চংদে নামং সে দোচ্চে সংবচ্ছবে, পীইবদ্ধণে মাসে, 

নংদিবদ্ধণে পকৃখে, স্থব্বয়গ্গী নামং সে দিবসে উবসমি স্তি 

পবুচ্চই, দেবাণংদা নামং সা বযণী নিবিতি ত্তি পবুচ্চই, অচ্চে 
লবে, মুন্তে পাণু, থোবে সিদ্ধে, নাগে কবণে, সব্বথসিদ্ধে মুদ্ত্তে, 

সাইণা নক্থত্তেপ জোগং উবাগএণ কালগএ বিইকৃকংতে 
সগুজ্জাএ ছিন্ন-জাই-জবা-মবণ-ৰংধণে সিদ্ধে ব,দ্ধে মুত্তে অংতগড়ে 
পবিনিব্বুড়ে সবৃব-ছুকখ-প্পহীণে ॥ ১২৪ ॥ 

জং বয়ণিং চ ণং লমণে ভগবং মহাবীবে কালগএ [ পু বা 
১৬। জিণচণ ১২৪ ] জাব সব্ব-ছুকৃখ-প্পহীণে, সা ণং রয়ণী 

বহুহিং দেবেহিং দেবীহি য় উবয়মাণেহি য উপপয়মাণেহি য় 
উজ্জোবিষা যাবি হোথা ॥ ১২৫॥ 

জং বয়াণিং চ ৭ং সমণে ভগবং মহাবীবে কালগএ | পুণ বাঃ 
১৬ । জি" ৮৭ ১২৪ ] জাব সব্ব-ছুকৃখ-প.পহীণে, সা ণং বযণী 
বহুহিং দেবেহিং দেবীহি য উবয়মাণেহি ঘ উপপয়মাণেহি য় 
উপ পিংজলগ-ভূয়া কহকহগতুয়া ফ্লাবি হোখা ॥ ১২৬॥ 

জং রয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীবে কালগএ [ পু বা” 
১৬। জি চণ ১২৪ ] জাব দব্ব-ছুকৃখ-পপহীণে তং রয়ণিং চ ণং 

জেট্ঠস্স গোষমস্স ইংদভূইস্স অণগাবস্স অংতেবাসিস্স নাষএ 
পিজ্জ-বংধণে বোচ্ছিন্নে অণংতে অণুত্তবে | পু বাঃ ১। জি? চ 

১২০] জাব কেবল-বব-নাণ-দংসণে সমুপপন্গে ॥ ১২৭ ॥ 

জং বয়ণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাবীবে [ পু বা? ১৬।জি? চ০ 

১১৪ ] জাব সব্ব-ছুক্খ-পপহীণে, তং রয়ণিং চ ণং নব মল্লঈ নব 



জিনচরিত্র ১০৩ 

অন্ত বচনাব অধিকারী ) হুন, পবিনির্বাণ ( চিবমুক্তি ) লাভ কবেন এবং 

সর্বহ্ঃখহীন হন। 

সেই (পঞ্চ বৎদরে গণিত) যুগেব চন্দ্র নামক দ্বিতীয় বৎসরে 
শ্রীতিবধন মাসে; নন্দিবধ্ন পক্ষে, হ্ুত্রতাগ্বি নামক দিনে, এ দিনের 
নামাস্তব উপশমী, দেবানন্দা নামক রাত্রিতে, প্র বান্রিব নামাস্তব নিখতি, 
অর্চয নামক লবে, মুক্ত নামক প্রাণকে ( অর্থাৎ শ্বাসে )- সিদ্ধ নামক 

স্তোকে, নাগ কবণে সর্বার্থ-সিদ্ধ নামক মুহূর্তে; শ্বাতী নক্ষত্রেব (সহিত 
চন্দ্রেব) যোগে তিনি কালগত হন, ব্যতিক্রান্ত হন, সংসাঁব ত্যাগ 

কবিষা সমুদ্যাত হন, জাতি-জরা-মবণেব বন্ধন ছিন্ন করেন, সিদ্ধ হুন, 
বুদ্ধ হুন, মুক্ত হন, অন্তর্ৃৎ হন, পরিনির্বাণ লাভ করেন এবং সর্বছুঃখহীন 

হন 1১২৪ ॥ 

যে বজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাঁবীব কালগত হুন,******* »***** সর্ব 

£খহীন হন, সেই রজনীতে বু দেব ও বছ দেবীব অববোহণ ও উত্থানে 
জগৎ উদ্ভোতিত হইযা উঠিযাছিল ॥ ১২৫ ॥ 

যে ব্জনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কালগত হুন,*-***"*** সর্বহঃখ 

প্রহীন হন, সেই রজনীতে বহু দেব ও বহু দেবী অববোহুণ ও উধ্েঁ 
গমন কবিতে থাকায় জগৎ উৎপিঞ্জলভূত অর্থাৎ কলরব-মুখবিত হইয়া 
ছিল এবং এক হইল-কেন হইল ? বৰ উঠিষাঁছিল ॥ ১২৬ ॥ 

যে ব্জনীতে শ্রমণ ভগবাঁন্ মহাবীৰ কালগত হুন,*-***-*** সর্বদূঃখ- 
গ্রহীন হল, সেই রজনীতে তীহাব জ্যেষ্ঠ অস্তেবাসী জ্ঞাতিজ গৌতম 
গোস্রীয় ইন্ত্রভূতিব প্রিষবন্ধন (ভগবান্ মহাবীবেব সহিত প্রীতির বন্ধন ) 
উচ্ছিম্ন হয় এবং তিনি অন্তর, নির্যাঘাত, নিবাববণ, ক্বতঘ্ন, প্রতি পুর্ণ 
“কেবল” নামক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দর্শন লাভ করেন ॥ ১২৭ ॥ 

যে বজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীব কালগত হন+--**--*** সর্বহখ- 

প্রহীন হন, সেই রজনীতে কাশী ও কোশলের নয়জন মল্লকী ও নয়জন 

পা 



১০৪ জিনচরিত্বং 

লেচ্ছঈ কাঁসী-কোসিলগা অটুঠারস বি গণ-রারাণে! অমাবসাএ 
পাবাঁভোরং পৌঁসহোববানং পট্ঠবইংস্থ £ গঞএ্ সে ভাবুজ্দোএ 
দববুজ্জোরং কবিস্সামো ॥ ১২৮ ॥ 

জং রঘণিং চ সমণে [ পুঃ বাত ১৩া্ডি? চণ ১২৪ ] ভাব সব্ব- 

ভুক্খ-পপরহীণে, তং রর়ণিং চ পং খুদ্বাঁএ নাম ভাস-রাঁসী যহ- 

গৃগহে দো-বাস-সহস্স-ট্ঠিঈ সমণস্স ভগবও মহ জন্ম- 

নক্খত্তং নংকংতে ॥ ১২৯ ॥ 

জপ্ পভিইং চ ণং সে খুদ্দাএ ভাস-রাঁসী মহ-গ্গহে দো- 
বাস-সহ্ষ্সট্ঠিঈ সমণস্স ভগবও মহাবীবস্ন জদ্ম-নকৃখত্তং 
সংকংতে, তপপভিইং চ ৭ং সমণাঁণং নিগ্গংাণং 'নিগ্গংথীণ 
র নো উদ্দিএ পুরা-সক্ধাবে পবসুই ॥ ১৩৭ ॥ 

ূ জয়! ণং নে খুদ্দাঞ [ পু বাণ ১৮। জি? চ? ১৩০ ] জাঁব জন্ম- 

নকৃখতাগ বিইকংতে ভবিস্সই, তয়া ণং নিগ্গংথাণং নিগ্গংথীণ 
র উদদিএ পুয়া-সন্কাবে ভবিস্নই ॥ ১৩১ ॥ 

জং বরণিং চ ণং সমণে ভগবং মহাঁবীরে কালগএ [ পুণ বাঃ 
১৬] ভাব সবব - ছুকৃখ - পপহীণে, তং রয়ণিং চ ণং কুতথু 
অথুদ্ধবী নামং সমুপপন্না £ জা ঠিরা অচলমাণা ছউমখাণং 
নিগ্গংথাণং নিগ্গংঘীণ ঘর নো চক্খু-ফাঁসং হববম্ আগচ্ছই ; জা 

অট্ঠিয়া চলমাণ! ছউমখাণং নিগ্গংথাণং নিগ্গত্ঘীণ ব চক্খুঁকাসিং 
হুব্বম্ আগচ্ছই ॥ ১৩২ ॥ 

জং পানিস্তা বহুহিং নিগ্গংথেহিং নিগ্গং্থীতি য ভন্তাছিং 



জিনচবিত্র ১০৫ 

লিচ্ছবি এই আঠাব জন গণ-বাজ1 (সম্মিলিত মিত্র রাজা) অমাবস্যা 

তিথিতে দ্বারাভোগ পোষধ (দ্বারদেশ আলোক মালায় দর্শনীয় করিয়া 

যে উপবাস উৎদব অনুষ্ঠিত হয় সেই উৎসব) প্রবততিত কবেন। [ তাহারা 

বলিয়াছিলেন ] : সেই ভাবোগ্ভোত (জ্ঞানের আলোক ) খন গত 
হইষাছে তখন আমব! দ্রব্যোগ্যোত (দ্রব্জাত আলোক মালার উৎসব ) 

করিব ॥ ১২৮ ॥ 

ষে বজনীতে শ্রমণ তগবান্ মহাবীব কাঁলগত হন+********সর্বহুঃখ- 
প্রহীন হন, সেই রজনীতে ভম্মরাঁশি সদৃশ (দৃশ্তমান ) ক্ষুদ্রাত্বা লামক 

মহাগ্রহ, শরণ ভগবান্ মহাবীবেব গ্রন্মনক্ষক্রে সংক্রমিত হয়। প্রতি 
রাশিতে এই মহা [ পাপ ] গ্রহের স্থিতিকাল ছুই সহত্র বৎসর ॥ ১২৯॥ 

যখন হইতে এ দ্ি-সহ্অবর্ষ-স্িতিক ভল্মরাশিতুল্য কষুদ্রাত্মা নামক 
মহাগ্রহ শ্রমণ ভগবান্ মহাবীবের জন্মনক্ষত্রে সংক্রমিত হয়ঃ তখন 

হইতেই শ্রমণগণ, নিগ্রপ্থগণ ও নিগ্রন্থীগণের উদিত [অর্থাৎ শান্ত্রোচিত ] 
পৃজা! ও সৎকাব প্রবততিত হইতেছে না ॥ ১৩০ ॥ 

যখন সেই দ্বি-সহর্ষবর্ষ-স্থিতিক ভন্ঘবাশিতুল্য কুদ্রাত্ম! নামক মহাগ্রহ 
শ্রমণ তগবান্ মহাবীরেব জন্মনক্ষত্র হইতে নিশ্রণন্ত হইবে তখন নিগ্রন্থ 
ও নিগ্রদ্থীগণের উদ্দিত (অর্থাৎ শান্মোচিত ) পৃজ1 ও সৎকার প্রবতিত 
হইবে ॥ ১৩১ 

যে রজনীতে শ্রমণ ভগবান্ মহাঁবীব কালগত হুনঃ** ****** সর্বহূঃখ- 
গ্রহীন হন, সেই বজনীতে কুম্থ,[ অর্থাৎ ভূমিতে অবস্থানকাবী ] অনুত্ধরী 
(প্রাণিত্বে উদ্ধাব বা! উন্নতি যাহাব হয ন! এমন সুক্ম কীট) সমুৎপন্ন 
হয়, যাহা! অচল অবস্থায় স্থির হইলে অপরিণতবৃদ্ধি ( অজ্ঞান ছল্লাচ্ছন ) 
নিগ্রদ্থ বা নিগ্র্থীদের চোখে সহজে ধবা পভে না, কিন্তু অস্থির হইয়া! 
চলিতে থাকিলে তাহাদেব চোখে সহজেই ধরা পড়ে ॥ ১৩২ ॥ 

এই হ্ক্্ কীট দেখিয়! বহু নিগ্র্থ ও নিগ্রত্থী আহাৰ ত্যাগ (ভক্ত 
0. 5, 9314 



১০৬ জিণচবিতং 

পচ্চক্থায়াইং। সে কিম্ আহু ভধতে £ অজ্জ-প্পভিইং ছ্রারাহএ 
সংজমে ভবিস্সই ॥ ১৩৩ ॥ 

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণস্স ভগবও মহাবীবস্স 
ইংদভূই-পামোক্থাও চোদ্দস সমণসাহস্নীও উক্কোসিয়া সমণ- 
সংপয়া৷ হোখা ॥ ১৩৪ ॥ 

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীবস্স অজ্জ-চংদণা-পামোক্খাও 
ছত্তীসং অজ্ঞিয়া-সাহস্সীও উক্বোসিয়া৷ অজ্বিয়া-সংপয়া হোঁথা 
| ১৩৫ ॥ 

সমণস্ন ণং ভগবও মহাবীরস্স সংখসয়গ - পামোক্খাণং 

সমপোবাসগাণং এগা সয়-সাহস্নী অউপট্ঠিং চ. সহস্সা 
উক্কোসিয়া সমপোবাসগাণং সংপয়া হোঁথা ॥ ১৩৬ ॥ 

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীরস্স সুলসা-বেবঈ-পামোক্থাণং 
সমণোবাসিয়াণং তিন্নি সয় - সাহস্সীও অট্ঠাবস সহস্সা 
উক্কোসিয়া সমণোবাসিয়াণং সংপয়া হোখা ॥ ১৩৭ ॥ 

সমণস্দ ণং ভগবও মহাবীরস্দ তিন্নি সয়! চউদ্দস-পুববীণং 
অজিণাণং জিণসংকাসাণং সব্বকৃখর-সম্িবাইণং জিণো বিব 
অবিতহং বাগবমাণাণং উক্কোসিয়া চোদ্দস পুববীণং সংপয়া 
হোখা! ॥ ১৩৮ ॥ 

লমণস্স ণং ভগবও মহাবীবস্স তেবস সয়! ওহি-নাণীণং 
অই-সেস-পত্তাণং উক্কোসিয়া ওহি-নাণীণং সংপয়া হোখা ॥ ১৩৯॥ 

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীবস্স সত্ত সয়া কেবল-নাদীণং 
সংভিন্ন-বব-নাঁণ-দংসণ-ধরাণং উক্কোসিয়া কেবল - নাণি - সংপয়া 

হোখা ॥ ১৪০ ॥ 



জিনচরিত্র ১০৭ 
প্রত্যাখ্যান") করিয়াছেন। একথা কিজন্ত বল! হইয়াছে? ভদন্ত 1 

এখন হইতে সংষম ছুবারাধ্য হইবে ॥ ১৩৩ ॥ 

সেইকালে সেই সময়ে শ্রমণ তগবান্ মহাবীরের চতুর্দশ সহন্স শ্রমণ 

লইয়া গঠিত একটি উৎ্রষ্ট শ্রমণ-সম্পদ ছিল। ইন্দ্রভূতি ছিলেন 

তাহাদের মুখ্য ॥ ১৩৪ | 

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের ছত্রিশ সহ আধিকা লইয়া! গঠিত একটি 

উত্কষ্ট আধিকা-সম্পদ্ ছিল। আধিকা চন্দনা ছিলেন তাহাদের 
মুখ্যা ॥ ১৩৫ ॥ 

শ্রমণ তগবান্ মহাবীবের একশত উনষষ্টি সহম্র শ্রমণোপাসক লইয়া 

গঠিত একটি উৎকষ্ট শ্রমপোপাসক-সম্পদ্ ছিল। শঙ্খশতক ছিলেন 

তাহাদের মুখ্য ॥ ১৩৬ ॥ 

শ্রমণ তগবান্ মহাবীঞ্জেে তিন শত আঠার সমন্র শ্রমণোপাসিকা 
লইয়া গঠিত একটি শ্রমণোপাসিকা-সম্পদ্ ছিল। হুলসা ও রেবতী 
ছিলেন তীহাদেব মুখ্যা ॥ ১৩৭ ॥ 

শ্রমণ ভগবান মহাবীরের তিনশত চতুর্দশ-পূর্বী লইয়া গঠিত একটি 
উত্বষ্ট চতুর্দশ-পূরি-সম্পদ ছিল। প্রসকল চতুর্শপূর্বাব! অ-জিন 
হইষাও জিনসংকাশ ছিলেন; সর্ব অক্ষব-সন্নিপাত জানিতেন এবং 

জিনগণেব মত অবিতথ ভাবেই সত্য ব্যাখ্যা (ব্যাকরণ ) কবিতেন ॥ 
৯৩৮ ॥ 

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরেৰ ত্রয়োদশ শত অবধি-জ্ঞানী লইয়। গঠিত 
একটি উৎকৃষ্ট অবধি-জ্গানি-সম্পদ্ ছিল। তীহারা অতি-শেষ-প্রাপ্ত 
( অবধি জ্ঞানেব চরম, সর্বজ্ত্বের ঈবননযযন জ্ঞানসম্পন্ন ) ছিলেন ॥ ৯৩৯॥ 

শ্রসণ ভগবান্ মহাবীরেব সাত শত কেবল জ্ঞানী লইয়া! গঠিত 
একটি উৎবষ্ট কেবল-জানি-সম্পদ্ ছিল। তীহাব! শ্রেষ্ঠ সংভি্ন-জ্ঞান- 
দর্শন-ধর ছিলেন ॥ ১৪০ ॥ 



১০৮ জিনচরিত্তং 

সমণস্স ণং ভগবও মহাবীবস্স সন্ত সয়া বেউববীণং 

অদেবাণং দেবিডটী-পত্তাণং উক্কোসিয়া বেউব্বি-সংপয়! হোথা 
॥ ১৪১॥ 

দমণস্দ ণং ভগবও মহাবীবস্ন পচ সয়া বিউল-মঈপং 
অড্ডাইজ্জেন্থ দ্ীবেস্থ দোস্ু য় সমৃন্দেস্থু সন্গীণং পংচিদিয়াণং 
পজ্জভ্গাণং মণোগএ ভাবে জাণংতাণং উক্বোনিয়া বিউল- 
মঈণং সংপয়। হোথা ॥ ১৪২ ॥ 

সমণসস ণং ভগবও মহাবীবস চত্তাবি সয় বাঈণং স- 

দেব-মণুয়াস্তুবাঞএ পরিসাএ বাএ অপবাজিযাঁণং উকোসিয়া 
বাই-সংপয়া হোঁথা ॥ ১৪৩ ॥ 

সমণসস ণং ভগবও মহাকীবসজ সন্ত অংতেবাসী-সয়াইং 
সিদ্ধাইং [ পুণ বা ১৬] জাব সব্ব-ছুক্খ-পপহীণাইং চউন্বস 
অজ্জিরা-সযাইং সিদ্ধাইং ॥ ১88 ॥ 

সমণসস ণং ভগবও মহাবীবসল অট্ঠ সরা অথুত্তবোব- 
বাইয়াণং গই - কল্লাণাণং ঠিই-কল্লাগাণং আগমেসি ভদ্দাণং 
উক্কোসিয়া অণুত্তবোববাইয়াণং সংপয়া হোথা ॥ ১৪৫ 

সমণসস ণং ভগবও মহাঁবীরসংস ছুবিহা অংতগড়-ভূমী 
হোথা ; তং ভহা, জুগংতকড়-ভূমী র পবিষায়ংভ-কড়-ভূমী য় ঃ 
জাব তচ্চাও পুবিস-জুগাও জুগংত-কড়-ভূমী, চউবাস-পবিরাঁএ 

অংতম্ অকাসী ॥ ১৪৬॥ 



জিনচরিত্র ১০৯ 

শ্রমণ ভগবান মহাবীবের সাত শত বৈভূত্যবিদ্ভাবিৎ লইযা৷ গঠিত 
একটি উৎ্বৃষ্ট বেউবিয়-সম্পদ্ ছিল। তীহাবা দেবতা না হইলেও 

দেবতাদিগেব স্তাঁষ খদ্ধি (গ্রশ্বর্য ) সম্পন্ন ছিলেন ॥ ১৪১ ॥ 

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরের পাঁচশত বিপুল-মতি লইয়৷ গঠিত একটি 
উৎকৃষ্ট বিপুলমতি-সম্পদ্ ছিল। তাহাব৷ আভাই দ্বীপ ও ছুই সমুত্রে 

পর্যাপ্তবিকাশ, সংজ্ঞাবান্ ও পঞ্চেন্দ্িয়বান যে সকল জীব আছে 

তাহাদেব সকলেৰ মনোগত ভাব জানিতেন ॥ ১৪২ ॥ 

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরেব চারিশত বাদী (তাফ্িকঃ অধ্যাপক ) 
লইয়া গঠিত একটি উৎকৃষ্ট বাদি-সম্পদ্ ছিল। তাহাবা দেব; অন্গুর 

ও মনুষ্যদিগেব পরিষদে বাদে ( তর্কে? বক্তৃতায় ) অপবাজিত ছিলেন ॥ 
১৪৩ ॥ 

শ্রমণ ভগবান্ মহাঁবীরের সাতশত সিদ্ধ অস্তেবাপী ছিলেন। 

তাহাবা সিদ্ধ হুইক়াছিলেন, বুদ্ধ হুইয়াছিলেন, যুক্ত হইয়াছিলেন, 
অস্তকৃৎ হইয়াছিলেন, পরিনির্বাণ লাত কবিয়াছিলেন এবং সর্বহ্ঃখহীন 
হইগ়াছিলেন। এইরূপ চৌদ্দ শত সিদ্ধা আধিকা ছিলেন ॥ ১৪৪ ॥ 

শ্রমণ তগবান্ মহাবীরেব আট শত অনুভ্তবোপপাতিক লইয়া গঠিত 
একটি উৎকৃষ্ট অন্ভবৌপপাতিক-সম্পদ্ ছিল। তীহাদের স্থিতিতে 

কল্যাণ ছিল: গতিতে কল্যাণ ছিল এবং আগম (ভবিষ্যৎ প্রাপ্তি) 
সৌভাগ্যন্থচক ছিল। তাহাঁব1 বিজয্লাদি অনুত্তব বিমান প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন ॥ ১৪৫ ॥ 

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীব দ্বিবিধ অন্তরৃৎ-ভূমি (অর্থাৎ অন্তকাবী 
অবস্থায় তিনি ছুইটি ভূমি বা কাল ) প্রতিষ্ঠা কবিক্লাছিলেন। যথা ঃ 
ষুগাত্তকৎ ভূমি ও পর্যায়াস্তরৃৎ ভূমি। তৃতীয় পুকষ পর্যন্ত বুগটি ঘুগান্তরুৎ 
ভূমি ( মহাবীব হইতে আবন্ত করিয়! তাহাব তীর্থে তৃতীয় পুকষ পর্যন্ত 
স্তর ভূমি ) ১ কেবলি অর্জনের পর চারিবৎসব পর্যারাস্তক্ৎ ভূমি। 
তৎপরে পর্যায়ে অস্ত কবিস্মাছেন ॥ ১৪৬ ॥ 



১১০ জিনচবিভ্তং 

তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাঁবীবে তীসং 
বাসাইং অগার-বাপ-মজবে বসিত্তা সাইবেগাইং ছুবালস 
বাসাইং ছউমখ-পবিয়ায়ং পাউণিত্তা দেস্ুপাইং তীসং বাসাইং 
কেবলি-পবিষায়ং পাউপিত্তা বায়ালীসং বাসাইং সামন্ন-পবিয়ায়ং 
পাউণিত্তা বাবত্তবিং বাসাইং সব্বাউযং পালয়িভ্তা খীণে 
বেয়ণিজ্জাউয-নাম-গোতে ইমীসে ওসপ.পিণীএ দুসম-সুসমাএ 
সমাঁএ ৰহু-বিইদ্ধংতাঁএ তীহিং বাসেহিং অদ্ধ-নবমেহি য় মাসেহিং 
সেসেহিং পাবাএ মজ.বিমাএ হখিপালগসস বন্নো রজ্জু 
সভাএ এগ অবীএ ছট্ঠেণং ভত্তেপং অপাণএণং সাইণা নকৃ- 
খত্তেপং জোগম্ উবাগএণং পচ্চুস-কাঁল-সময়ংসি সংপলিয়ংক- 
নিসম্গে পণপন্নম্ অজ ায়ণাইং পাব-ফল-বিবাগাইং ছতীসং চ 
অপুট্ঠবাগবণাইং বাগবিভ্তা পহাণং নাম অজবয়ণং বিভাবেমাণে 
২ কালগএ বিইঞ্কংতে সমুজ্জাঁঞ ছিন্ন - জাই - জবা-মবণ-বংধণে 
সিদ্ধে বদ্ধে মুত্তে অংতকড়ে পবিনিবৃবুড়ে সব্ব-ছুকৃখ-পপ্রহীণে 
॥ ১৪৭॥ 

সমণসস ভগবও মহাবীবস [পু বাণ ১৬] জাঁব সব্ব- 

দুক্খ-পপহীণসস নব বাস-সয়াইং বিইকৃকংতাইং দসমস-জ য় 
বাস-সয়সস অয়ং অসীইমে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই। বায়ণংতরে 
পুণ ঃ অয়ং তেণউএ সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ইতি ॥ ১৪৮ ॥ 



জিনচরিত্র ১১১ 

সেইকালে সেই সময়ে শ্রমণ তগবান্ মহাবীব ত্রিশ বৎসব আগারবাস 

কবিয় কিঞ্দিধিক দ্বাদশ বৎসব ছতস্থ পর্যায় পাইযাছিলেন। কিঞিল্পুযুন 
ত্রিশ বসব কেবলী পর্যায়ে ছিলেন। বিষ্লাল্লিশ বৎপর শ্রামণ্য পর্যায়ে ও 

সকল আয়ুফাল ধরিষ! বাহাত্তর বৎসর তিনি ইহলোকে কাটাইক্সাছিলেন। 
তারপব তাহার [ কর্মফলে লব্ধ ] বেদনীষ (যাহা এ সংসারে জানিতে 
হৃষ ), আমু (জীবৎকালেব কর্মফললব্ধ পবিমাঁণ ), নাম ও গোত্র ক্ষয় 

হইলে এই অবসপিনী কালপ্রবাহে ছুঃসম-নষমা যুগেব বহু সমা অতিক্রান্ত 
হুইলে তিন বত্পর সাড়ে আট মাস শেষ থাকিতে পাপা নগবেব 
মধ্যভাগে হস্তিপাঁলক রাজাব রজ্জ,- (. লেখক-) সতায় একাকী অদ্বিতীয় 

(অর্থাৎ সঙ্গে কাহাকেও না লইয়া) তিনি প্রতি তৃতীষ দিনে একবারমান্র 
পানীয়-বিহীন আহার গ্রহণের ব্রত পালন করিতে কবিতে স্বাতী নক্ষত্রে 

[চক্রের] যোগ হইলে প্রত্ুষকাল সময়ে সংপর্যংক অর্থাৎ পদ্মাসনে 
সমাসীন অবস্থায় | বিপাকস্থত্র অগ্গগ্রস্থের | পাপ-ফল-বিপাক বিষয়ে 

পঞ্চানন অধ্যযন ( অধ্যায ) ও [ উত্তবাধ্যয়ন অন্গ্রস্থের ] অন্ফুট-ব্যাখ্যাত 
ছত্রিশ অধ্যয়ন ব্যাখ্য। করিয়া! তাহাব প্রধান অধ্যয়ন ( যেখানে মকদেবের 

কথ! আছে সেই অধ্যবন ) ভাবনা করিতে করিতে কালগত হন, 
ব্যতিক্রান্ত ( কর্মফলের পাবগত ) হন, সংসাবত্যাগ কবিয়া সমুদ্যাত 

হন, জন্ম-জরা-মবণেব বন্ধন ছিন্ন করেন, সিদ্ধ হন, বুদ্ধ হন, মুক্ত হুন, 

অন্তরুৎ হন ও সর্বহূঃখ-প্রহীন হন ॥ ১৪৭ ॥ 

_. শ্রমণ ভগবান্ মহাবীবেৰ কালগমন, ব্যতিক্রাস্তি, সমুদ্যান, অন্ম-জরা- 
মবণেব বন্ধন ছেদনঃ সিদ্ধিলাভ, বুদ্ধত্বলাভ, মুক্তিলাভ, অন্তকতত্ব লাভ ও 

সর্বহূঃখপ্রহীনতা প্রাপ্তিব দিন হইতে নয় শত বৎসব ব্যতিক্রাস্ত হইয়াছে, 
দশম বর্বশতকেব অশীতিতম সংবতসব চলিতেছে । বাচনাস্তবে আবাব 
এখন ৯৩তম সংবৎসব চলিতেছে । ইতি ॥ ১৪৮ 





জিণচরিত্তং 
পানে। 

জিনচরিত্র 
পার্খনাথ। 

0, 2৯935 



১১৪ জিশচবিত্বং 

তেণং কাঁলেণং তেণং সমএণং পাসে অবহা পুরিসাদাণীএ 
পংচ-বিসাহে হোখা। তং জহা। বিসাহাহিং চুএ চইভা 

গৰ্ভং বকৃকংতে । বিসাহাহিং জাএ। বিসা- 

হাহিং মুংডে ভবিত্বা! অগ্ারাও অণগাবিষং 
পববইএ। বিসাহাহিং অণংতে অথুভ্তবে নিববাঘাএ নিবাববণে 
কপিণে পড়িপুনে কেবল-বব-নাণ-দংসণে সমুপ্পন্নে। বিসাহাভিং 
পরিনিববূএ ॥ ১৪৯ ॥ 

পাসে 

তেণং কাঁলেণং তেণং সমএণং পাসে অবহা পুবিসাদাণীএ, 

জে সে গিম্হাঁণং পড়মে মানে পঢ়মে পক্খে চিত্ত-বহুলে, তদ্ন 
ণং চিত্-বহুলম্স চউখীপক্খেণং পাণয়াও কপ্পাও বীসং 
সাগবোবম-ট্ঠিইয়াও অণংতবং চয়ং চইত্বা ইহেব জংব্দ্ধীবে 
দ্রীবে ভাবহে বাঁসে বাঁণাবসীএ নযবীএ আসসেণস্স বলো 
বন্মাএ দেবীএ পুব্ববন্তাববন্ত-কাল-সময়ংসি বিসাহাহিং নক্খত্েণং 

জোগমুবাগএণং আহাঁব-বকৃকংতীএ ভববকৃকংতীএ ( গর" ৭০০) 

সরীব-বকৃকংতীএ কুচ্ছিংসি গবভত্তাএ বকৃকংতে ॥ ১৫৭ ॥ 

পাসে ণং অরহা৷ পুবিসাদাণীএ তিনাণোবগএ যাবি হোথা । 

তং জহা। চইস্সামি ভি জাণই, চয়মাণে ন জাণই, চুএমি ত্তি 
জাঁপই। তেণং চেব অভিলাবেণং নুবিণ-দংসণ-বিহাঁণেণং ' সববং 
জাব [পরিশিষ্ট ক] নিয়গ-গিহং অণুপবিট্ঠা (সয়ং ভবণং 

অনুপবিট্ঠা ) জার স্ুহংস্ুহেণং তং গবভং পবিবহই ॥ ১৫১ ॥ 

তেণং কালেপং তেণং সমএণং পাসে অবহ! পুবিসাদাণীএ 
জে দে ছেমংতাণং দোচ্চে মাসে তচ্চে পকৃখে পৌসে-বুলে, 
তম্স ং পোস-বছুলস্স দসমী-পকৃখেণং নবণহুং মাসাণং বন্ু-পড়ি- 



জিনচরিত্র ১১৫ 

পার্খবনাথ 

সেইকালে সেই সময়ে জন্াদূত অর্থৎ পার্খ[ নাথ ] পঞ্চ-বিশাখ 
হইযাছিলেন অর্থাৎ ভীহাব জীবনে পাঁচটি শুভ ঘটনা পাঁচটি বিশাখা 
লক্ষত্রযোগে ঘটিয়াছিল। যথা; বিশাখ! লক্ষত্রযোগে বিমানলোক 
হইতে চ্যুত হই গর্ভে প্রবেশ করেন, বিশাখা নক্ত্রযোগে ভূমিষ্ঠ হন, 
বিশাখা নক্ষত্রযোগে মুণ্তিত হুইয়া আগার ত্যাগ পূর্বক অনাগারিত্ব 
প্রজ্যা! গ্রহণ করেন, বিশাখ! লক্ষত্রষোগে অনস্ত, অনুত্তরঃ নির্ব্যাঘাতঃ 

নিবাবরণ, কৃত, প্রতিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ কেবল-জ্ঞান-দর্শন লাঁভ করেন, বিশাখা 
নক্ষত্র যোগে পৰিনির্বাণ লাভ কবেম ॥ ১৪৯ 

সেইকালে সেই সময়ে জনাদূত অর্থৎ পার্থ শ্রীগ্মেব প্রথম মানে 
প্রথম পক্ষে চৈত্র মাসেব কৃষ্ণ পক্ষে চতুর্থী তিথিতে বিশ নাগবোপম 
কাল অবস্থানেব পব “গ্রাণক” নামক কল্পলোক হইতে চ্যুত হইয়া 
এখাঁনে এই জন্ুদীপ নামক দ্বীপে (মহাদেশে ) ভাবতবর্ধ নামক বর্ষে 

(দেশে) বাবাণসী নগবীতে অথ্থসেন বাজাব মহিষী বাম! দেবীর 
কুক্ষিতে মধ্যরাত্রসময়ে বিশাখ! নক্ষত্রের সহিত (চন্ত্রেব ) যোগ হইলে 
[দেবলোকে ভোগ্য ] আহাবক্ষয়, ভবক্ষয় ও শবীবক্ষয় হওযাতেঃ 

গর্ভরূপে প্রবেশ কবেন ॥ ১৫০ | 

* জনাদূত অর্থৎ পার্শ ব্িজ্ঞানোপেত ছিলেন অর্থাৎ প্যুত হইব, 
একথা জানিতেন, চ্যুত হইবাব কালে জানিতেন না, 'চযুত হুইয়াছি” 
ইহা জানিতেন। সেই পুর্বনির্দষ্ট বাক্যসমষ্টি প্রযোগ দ্বারা “মহাবীর 
স্থানে পার্খ” নামেব উপযোগ পূর্বক স্বপ্ননর্শন বিধানাদি সবই বলিতে 
হুইবে [ পরিশিষ্ট ক] যাঁবৎ'*"নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। .*'যাবৎ 
“**গর্ভ বহন কবিতে লাগিলেন ॥ ১৫১॥ 

সেইকালে সেই লমষে জনাদুত অর্থৎ পার্শ্ব হেমন্তের দ্বিতীয় মাঁসে 
তৃতীয পক্ষে পৌষের স্ব পক্ষে দশমী তিথিতে পূর্ণ নয় মাস সাড়ে সাত 



১১৬ জিণচরিতস্তং 

পুন্নাণং অদ্ধণ্ট্ঠমাঁণং রাইংদিয়াণং বিইকৃকংতাঁণং পুবব-বত্তাববন্ত- 
সময়ংসি বিসাহাহিং নক্খভেণং জোগম্ উবাগএণং আরোগগ্রা- 
বোগগং দাবয়ং পরায়া ॥ ১৫২ ॥ 

[জং রয়ণিং চণং অবহা পুবিসাঁদাণীএ জা তং বয়ণিং 
চ ণং বহুহিং দেবেহিং দ্বেবীহি য় উবয়ংতেহি য় উপ্পয়ংতেহি য় 

উজ্জোবিয়া বি হোঁথা।] জং রয়ণিং চ ণং পাঁসে অরহা 
পুরিসাদাণীএ জাঁএ তং রয়ণিং চ ণং বহুহিং দেবেহিং দেবীহি র 

উবয়ংতেহিং উপ পয়ংভেহিং ( দেবুজ্দোঁএ এগাঁলোএ লো দেব- 
সঙ্গিবায়! ) উপৃপিংজলমাণ-ভূয়া কহ-কহগ-তুয়া রাবি হোথা 1১৫৩ 

জন্মণং সব্বং পাঁসাভিলাবেশং ভাণিয়ববং 

[পরিশিষ্ট খ] 

আব তং হোডি ণং কুমারে পাসে নামেশং ॥ ১৫৪ ॥ 

পাঁসে ণং অবহা পুবিসাদাণীএ দক্খে দকৃখ-পাহিয়ে 
পড়িববে অল্লীণে ভদ্দাএ বিণীএ তীসং বাসাইং অগাঁব-বাঁস- 

মজ.ঝে বসিত্তা পুণববি লোগংতিএহিং জীর়-কপ.পিয়েহিং দ্বেবেহিং 
তাহিং ইট্ঠাহিং [ পুঃ বাণ ৬ ] জাঁব এবং বয়াসী ॥ ১৫৫ ॥ 

“জর ২ নংদা | জর ২ ভদ্দা! ভদ্দং তে খভতিয়-বব-বসভা | 

বুজ.ঝাহি ভগবং লোগনাহা, সয়ল-জগজ-জীব-হিয়ং পবস্তেহি 



জিনচরিত্র ১১৭ 

বাত্রিদিন গত হইলে মধ্যবাত্র সমন়ে বিশাখা লক্ষত্রেব (সহিত চন্দ্রের ) 

যোগ হইলে স্ুস্থদেহা বামাদেবীব পুত্রবপে সুস্থদেহে প্রন্থুত হুন ॥১৪২॥ 

[ যে রুজনীতে জনাদৃত অর্ৎ পার্খ ভূমিষ্ঠ হন, সেই রজনীতে বহু 
দেব ও বছ দেবীর অবপতনে ও উৎপতনে জগৎ আলোকিত হইস্লা 

উঠিয়াছিল।] যে রজনীতে জনাদৃত অর্থৎ পার্খব ভূমিষ্ঠ হন সেই 
রজনীতে বনু দেব ও বহু দেবীর অবপতন ও উৎপতনে (দেবলোকের 

আলোকমালায় ইহলোক আলোকিত কবিয়1 দেব-সন্নিপাত হইয়াছিল ) 

উৎপিঞ্জল (অর্থাৎ বব-মুখবিত ) হুইযাছিল এবং «কি হইল? কেন 

হুইল ?” রবে কোলাহল উঠিয়াছিল ॥ ১৫৩ ॥ 

জদ্ম বিববণ সমস্ত পারব” শব্দ যোগে বলিতে হুইবে [ পরিশিষ্ট খ 1... 
যাবৎ**'সেইজন্ এই কুমারেব নাম “পার্থ রাখা! হউক ॥ ১৫৪ ॥ 

দক্ষ, দক্ষপ্রাতিজ্ঞ আদর্শ রূপবান, আলীন ( অর্থাৎ কুর্মবৎ আত্মগুপ্ত 

ভদ্রক (জ্ুলক্ষণ) ও বিনীত সেই জনাদৃত অর্হৎ পার্খব ত্রিশ বৎসর 
আগারবাস ( অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে বাস ) করিবার পর পুনরায় লোকাস্তিক 

দেবগণ প্রচলিত আচারবিধি অনুসারে সেই ইষ্ট, কান্ত প্রিয়, মনোজ্ঞ, 

মনোবম, উদ্দার, কল্যাণকর, শুত, ধন্ত, মঙ্গলাকর, মিত-মধুব-শোভন 
হদয়-গম্য, হদয়-প্রহনাদন, গল্ভীর, অপুনকুক্ত বাক্যে তাহাকে অনববত 
অভিনন্দন কবিতে করিতে ও স্ব করিতে কবিতে এই কথ! বলিলেন 
1 ১৫৫ ॥ 

ভয় ভয় হেনন্দক। জয় জয় হে ভদ্রক! তোমাব মঙ্গল হউক, 
ছে ক্ষত্রিষ-বব-বুধভ! জাগবিত হও । হে তগবন্! হে লোকনাথ! 
এমন ধর্মতীর্ঘ প্রবর্তন কর যে তাহা সর্বলোকে সর্বজীবের সর্বশ্রেষ্ঠ 
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ধন্ম-তিথং পব-হিয়-সুহ-নিস্সেয়স-কবং অবব-লোএ সব্ব-জীবাণং 
ভবিস্সই 1” ত্তি কট্টু জয়-জয়-সন্দং পউংজংতি ॥ ১৫৬ 

পুবিবং পি ণং পাসস্স অবহও পুবিসাদাণীয়স্স মাণুস্দগাও 
গিহখধন্মাও অথুত্তবে আহোহিএ অপৃপড়িবাঈ নাণ-দংলণে হোখা। 

তএ ণং পাসে অবহা পুরিসাদাণীএ তেণং অন্ুত্তবেণং আহোহিএণং 

নাণ-দংসণেণং অপ্পণে! নিকৃখমণ-কালং আভোএই। আভোএইত্া 
চিচ্চা হিবন্নং, চিচ্চা স্ুবন্নং, চিচ্চা ধণ চিচ্চা ধন্সং, চিচ্চা রজ্জং, 
চিচ্চা রট্ঠং, এবং ৰলং বাহণং কোসং কো্ঠাগারং চিচ্চা, 
পুবং চিচ্চা, অংতেউবং চিচ্চা, জণবয়ং চিচ্চা, ধণ-কণগ-রয়ণ- 

মণি-মোভ্তিয়-সংখ-দিল-প.পবাল - বন্তবয়ণমাইয়ং, সংত - সাব - 
সাবএজ্জং বিচ্ছড়ভইত্তী বিগৃ্গোবইভ্তা দাখং দায়াবেহিং 
পবিভাইত্বা, দাঁণং দাঁইয়াণং পবিভাইতাঃ জে সে হেমংতাঁণং 
দোচ্চে মাসে তচ্চে পকৃখে পৌস-বহুলে, তস্স ণং পোস-বহুলস্স 

ইন্কাবসী দ্বিবসেণং পুববণ হ-কাল-সময়ংসি বিসালাএ পিবিয়াএ 
স-দেব-মণুযান্থববাএ পবিসাএ সমুগম্ম-মাণ-মগ্গে সংখিয়- 
চক্কিয়-মংগপিয়-মুহমংগলিয়-বদ্ধমাঁণ-পুসমাঁণ-ঘংটিয়-গণেহিং তাহিং 
ইট্ঠাহিং কংতাহিং পিয়াহিং মণুন্নাহিং মণামাহিং ওবালাহিং 
কল্লাণাহিং সিবাহিং ধন্নাহিং মংগল্লাহিং মিয়-মহুর-সস্সিবীয়াহিং 
হিয়য় পল্হায়ণিজ্জাহিং অট্ঠ-সইয়াহিং অপুণকত্তাহিং বগ্গুহিং 
অভিণংদমাণা ২ অভিসংুণমাঁণা ২ য এবং বয়াসী | প্জয় ২ নংদা। 

জয ২ ভদ্দা! ভদ্দং তে অভগ্গেহিং নাণ-দ্ংসণ-চবিত্তেহিং 

অজিযাহিং জিণাহিং ইংদিয়াইং জিয়ং চ পাঁলেহি সমণ-ধম্মং 
জিয়-বিগৃঘো বি ষ বসাহিং তং দেব ! সিদ্ধি-মজ ঝে। নিহণাহিং 
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হিতকর পরম হ্ৃখকর ও নিঃশ্রেয়স-কর হইবে। এই বলিষ! [ তাহারা ] 

জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ১৫৬ ॥ 

জনাদৃত অর্হৎ পার্শ্ব মনু্-গর্ম-ুলভ গাহস্থ গ্রহণ (অর্থাৎ বিবাহ) 
করিবাঁব পূর্বেও তাঁহার অঙ্থত্তর অপ্রতিপাতী আভোগিক জ্ঞানদর্শন 
ছিল। সেইভন্ত জনাদূত অর্থৎ পার্্ব সেই অন্ুত্তর আভোগিক জ্ঞানদর্শন- 
বলে আপন নিক্ষমণকাল (প্রত্রজ্যা! গ্রহণের কাল) দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন। দেখিতে পাইয়া! তিনি তাহার সমস্ত হিরপ্য ত্যাগ করিয়া" 

ছিলেন, দুবর্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ধন ত্যাগ করিয়াছিলেন, ধান্ত। ত্যাগ 

করিষা ছিলেন, বাজ্য ত্যাগ করিষাছিলেন, বাষ্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং 
বল, বাহন, কোষ, কোধাগাব, পুব, অন্তপুব ও জনপদ ত্যাগ করিয়া 

ছিলেন। তাবপর কনক; বত্ব, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, 
বক্তরত্ব ইত্যাদি সমস্ত সাবভূত সম্পদ ত্যাগ করিয়া, অবজ্ঞা কিয়া 
দাতৃুগণেব সাহায্যে বিলাইষ! দিযাছিলেন এবং দায়গ্রস্ত ( দবিপ্্ ) গণকে 
দান কবিয়া বিলাইষাছিলেন। তারপব হেমস্তের দ্বিতীয় মাসে তৃতীয় 
পক্ষে পৌষেব কৃষ্ণ পক্ষে একাদশী তিথিতে পূর্বাহ্ণ সময়ে “বিশালা” নামক 
শিবিকায় দেব-মহুষ্য ও অন্থবগণেব দাবা দলে দলে অনুগম্যমান হইয়] 
বারাপসী নগবীব মধ্য দিয়া নিজ্রান্ত হইষা যাইতে লাগিলেন। 
শাঙ্িকঃ চাক্রিক, যাললিক, সুখমাল্লিক। বধমান (ক্ন্ধে নব-বাহী 

মান্য ), পুষ্ণমাণ (ভাট ) এবং-ঘা্টিক ( ঘণ্টাবাদক ) গণ চলিতেছিল। 
চলিতে চলিতে তাহার! সেই ইঠ্ট, কাণ্ত, প্রিয়, মনোচ্ছ, মনোরম, উদ্ধার, 
কল্য।ণকব, শুভ, ধন্ত, মঙ্গলাকর, মিত-মধুব-শোভন, হদয়-প্রহলাদন, 

একশো আট পুনকক্তিদোবহীন বাক্যে অভিনন্বন কবিতে করিতে ও 
স্তব কবিতে করিতে এই কথা বলিল। 

জয় জয় ছে লন্দমক ! জয় হে ভদ্রক! তোমার ভত্র হউক। 
অভগ্থ জ্ঞানদর্শন ও চবিত্র দ্বাবা তোমার অবিঞ্জিত ইন্জরিয়গুলি জয় কর। 
তোমাৰ সমাগ্ বিজিত শ্রমণ-বর্ম পালন কর। হেদেব! বিক্লসমূহ 
জয় করিয়া সিদ্বিমধ্যে কাল কাটাও। তপস্যা প্রভাবে বাগদোষ 
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রাগ-দৌঁস-মল্লে তবেণং ধিই-ধণিয়-বদ্ধ-কচ্ছে মান্বাহি অট্ঠ-কম্ম- 
সত ঝাণেণং উত্তমেণং স্ুক্ষেণং অপপ্রমত্তো হরাহি আবাহণা- 
পড়াগং চ, বীব ! তেলুক্ক-রংগ-মজ বে পাব য় বিতিমিরং অগুভ্তরং 
কেবল-বর-নাণং,. গচ্ছ য় মুক্খং পরং পয়ং জিণ-ববোবইট্ঠেণ 
মগ্গেণং অকুডিলেণং হংতা৷ পরীসহ-চমুং। জয় ২ খত্তিয়-বর-বসভা ! 
ৰহুইং দিবসাইং বহুইং পকৃখাইং বহুইং মাঁসাইং ৰহুইং উউইং 
বহুইং অয়ণাইং বহ্ইং সংবচ্ছরাইং অভীএ পবীসহোবসগ্গাশং 
খংতি-খমে ভয়-ভেববাণং ধন্মে তে অবিগৃঘং ভবউ! ভি কটটু জয়- 

, জয়-সন্দং পউংজংতি ॥ তএ ণং পাসে অরহা৷ পুবিসাদাণীএ নয়ণ- 
মালা-সহস্সেহিং পিচ্ছিজ্জমাণে ২, বয়ণ-মালা-সহস্সেহিং অভি- 
থুববমাণে ২, হিয়য়-মালা-সহস্সেহিং উন্নংদিজ্জমাণে ২ মণোরহ- 
মালা-সহস্সেহিং বিচ্ছিপ প্রমাণে ২, কংতি-বব-গুণেহিং পচ্ছিজ্জ- 
মাণে ২ অংগুলিমালা-সহস্সেহিং দাইজ্জমাণে ২,দাহিণ-হখেণং বহুণং 
নব-নারী-সহস্সাণং অংজলি-মালা-সহস্সাইং পড়িচ্ছমাণে ২, ভবণ- 
পংতি-সহস্সাইং সমইচ্ছমাণে ২ তংতি-তল-তুড়িয়-ঘণ-মুইংগ-গীয়- 
বাইয়-ববেণং মহ্ুবেণ য় মশহবেণং জয়-সন্দ-ঘোস-মীসিএণং মংজুং 
মংজুণ। ঘোসেণ য় পড়িবুজ্ঝমাণে ২, সবিবভ এ, সব্ব-জুইঈএ, সবব- 

ৰলেণং, সবব-বাহনেশং, সবব-সমুদ্ধএণং সববায়রেণং সবব-বিভূঈএ, 
সব্ব-বিভূসাঞ অবব-সংভমেণং, সবব-সংগমেণং, সববপগইঈএহিং, 
সবব-নাঁড়এণং, সবব-তালয়বেহিং, সববাবোহেণং সবব-পুপর” 

চে 
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ত্বোসক্তিদোষ ) রূপ মল্পকে বিনাশ কর। ধৃতিরূপ ধটিকা দিয়া কাছ! 
বাঁধিযা উত্তম পবিত্র ( শুক্ল) ধ্যানের সাহায্যে অষ্ট কর্ণশক্র মর্দন কব। 

অগ্রমত্ত হইয়। আবাধনা-পতাকা বহন কব। হে বীব! এই ত্রেলোক্য- 
বঙ্গ [মঞ্চ] মধ্যে সেই সবশ্রেষ্ঠ অন্ুত্ভর কেবল-জ্ঞান-দর্শন লাভ করঃ 

যাহাতে [ অজ্ঞান- ] তিমিবেব আবিলতা, নাই। শ্রেষ্ঠ জিনগণ কর্তৃক 
উপদিষ্ট অকুটিল মার্ে গমন কবিয়া পরম পদ মোক্ষে উপনীত হও । 

বিশ্ন সমূহেব চমু তুমি বিনাশ কবিযাছ। জয় জয় হে ক্ষত্রিয়-বর-বৃষত ! 

বছ দিবস, বনু পক্ষ, বু মাস, বহু খতু, বহু অয়ন, বনু সংবৎসর ধবিয়। 
নানা বিশ্ব ও নান! উপসর্গকে তয় না কবিয়! তুমি ভয় ও বিপদে 
সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে লক্ষম হুইয়াছ। তোমার ধর্মে অবিল্ন হউক । 
এই বলিধ! [ তাছাবা ] জয়-জয়-ব্বনি করিতে লাগিল। 

তাঁবপব জনাদুত অর্থৎ পার্থ বাবাণসী নগবীব মধ্য দিষ! নির্গত 
হইধা যেখানে আশ্রমপদ উদ্যানে সেই শ্রেষ্ঠ অশোক পাদপটি ছিল 
সেইখানে উপস্থিত হুইলেন। যাইবাব পথে সহশ্র সহশ্র নয়নমালা 
তাহাকে দেখিতে লাগিল। সহঙ্র সহম্র বদন্মালা তাঁহাব স্তন কবিতে 

লাগিল। সহ সহস্র হ্ৃদয়মালা তাহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল 
সহ সহম্র মনোবথমালা তাহাকে বিক্ষিপ্ত কবিতে লাগিল। কান্তি, 
রূপ ও গুণের জন্য সকলে তাহাকে কামন! কবিতে লাগিল। সহ্ম্র 

সহজ অঙ্গুলিমালা তাঁহাব দিকে নির্দেশে কবিতে লাগিল। বহু 
সহম্র নরনাবীর সহ সহত্্র অঞ্জলি তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বার! প্রতিনন্দিত 

কবিতে কবিতে চলিলেন। . সহ্ত্র সহতশ্র ভবন-পংক্তি অতিক্রম 
কবিয়া চলিলেন। ত্ত্রী তলতাল ( কবতাল ), তূর্য, ঘনমৃদঙ্গ ( খোল ) 
প্রভৃতি সহযোগে গীতবাদ্ হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে মধুব ও 
মনোহর জয়ধ্বনি-নির্ধোষ মিশিতে লাগিল । সেই মঞ্ু-মধুব জয়ধ্বনিতে 
[ নগববাসিগণ ] প্রতিবোধিত হইতে লাঁগিল। বিপুল প্রশ্বর্ষেব 
উপযোগী জশাকজমক লসহকাবে সব বল, বাহন, লোকজন, অনুচববর্ 
লইযা, সব আদব, বিভূতি, ভূবণ, সংস্রম, সংযোগ, প্রগতি, নট-নটা, 
তাঁলাচব» এবং সমস্ত অবরোধ, সমস্ত পুষ্পমাল্য অলংকাব ভূষণাদি সহ 

০.৮, 9৩--76 



১২২ জিণচবিভ্তং 

মল্লালংকাব-বিভূসাএ, সবব-তুড়িয়-সন্দ-সংনিণাঁএণং, মহয়া ইড ট্রীএ, 
মহয়া জুঈএ, মহয়া বলেণং মহয়া বাহণেণং মহয় বর-তুডিয়-অমগ- 
সমগ-প.পবাইএশং সংখ-পণব-পড়হ-ভেবি-বল্পরি-খবমুহি-ছুংছুহি- 

নিগ্ঘোঁস-নাইয়-রবেণং বাঁণাবসিং নগবিং মজঝংমজ ঝেণং 
নিগ্গচ্ছই। নিশ্নচ্ছিত্তা জেশেব আসম-পএ উজ্জাণে জেণেব 
অসোগ-বব-পায়বে তেণেব উবাগচ্ছই। উবাগচ্ছিত্ত! অসোগ-বব- 
পায়স্স অহে সীযং ঠাবেই। ঠাবিত্া সীয়াও পচ্চোরুহই। 
পচ্চোরুহিত্তা অয়মেব আঁভবণ-মল্লালংকাবং ওমুযই। ওমুইভা 
সয়মেব পংচ-মুট্ঠিয়ং লোয়ং করেই। করিত্তা অট্ঠসেণং ভত্তেণং 
অপাণএণং বিসাহাহিং নকৃথভেণং জোগম্ উবাগএখং এগং দেব- 
দুসম্ আদায় তীহিং পুবিস-সএহিং সদ্ধিং মুংভে ভবিত্তা অগাবাও 
অপগারিয়ং পববইএ ॥ ১৫৭॥ | 

পাসে ণং অবহা পুবিসাদাশীএ তেসীইং বাইংদিয়াইং নিচ্চং 
বোসট্ঠ-কাএ চিয়ন্ত-দেহে, জে কেই উবসগৃগা উপ্জ্জংতি_-তং 
জহা £ দ্রিববা বা মাঁণুস! বা তিবিক্থ-জোণিয়! বা অগুলোমা ব৷ 
পড়িলোমা বা--তে উপপন্নে সম্মং সহই তিতিক্খই খমই 
অহিয়াসেই ॥ ১৫৮॥ 

তএ ণং সে পাসে ভগবং অণগাবে জাঁএ। ইবিযা-সমিএ ভাগা- 

সমিএ এসণা-সমিএ আয়াঁণ-ভংড-মত্ত-নিকৃখেবণা-সমিএ উচ্চাব- 
পাদবণ-খেল-সিংঘাণ-্জল্প-পারিট্ঠাবদীষা-সমিএ মণ-সমিএ বষ- 

সমিএ কায়-দমিএ মণ-গুভে, বয়-গুতে, কায়-গুতে গুিংদিয়ে 
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ঢাক-ঢোল বাঞ্চনিনাদে নগর মুখবিত কবি্না চলিতে লাখিলেন। সেই 
সব জাক-জমক বলবাহন লোকজন তূর্য-যমক-সমগ-বাছ্য ও শঙ্খ, পণব, 

পটহ, ভেবি, বঞ্লরী, খরমুখী, ছুন্দুভি প্রভৃতি নির্ধোষ ও নিনাদে 
এবং লোকের কোলাছুলে নগবী মুখরিত ছইয়! উঠিল। 

বাবাণসী নগরীব বাঁহিবে আশ্রমপদ উদ্ানে সেই শ্রেষ্ঠ অশোক 
পাদপেব, নিকটে গিয়। সেই শ্রেষ্ঠ অশোৌকপাদপমুলে তিনি শিবিকা 
স্থাপন করাইলেন। তাঁবপর শিবিক! হইতে নামিলেন। নামিয়! 
হ্বয়ং আভরণ-মাল্যালঙ্কার খুলিষা ফেলিলেন। খুলিয়া ফেলিষা স্বয়ং 

পাঁচ মুষ্টিতে মস্তকের সমস্ত কেশ উৎপাটন করিষা ফেলিলেন। তাবপর 
প্রতি চতুর্থ দ্বিবসে একবারমাত্র পানীযবিহীন-আহার গ্রহণেব ব্রত 
লইয়া একখানি দেবদৃগ্ধ বস্ত্র ও তিনশত পুকষ (শ্রমণ) সঙ্গে লইযা! 
বিশাখা নক্ষত্রে (সহিত চন্দ্রের) যোগে যুস্তিত হুইযা আগার 
( গ্ৃহস্থাশ্রম )- ত্যাগ করিয়া! অনাগাবিত্ব গ্রত্রজ্য] গ্রহণ করিলেন ॥ 

১৫৭ ॥ 

জনাদুত অর্থৎ পার্থ তিরাশি বাত্রিদিন ধরিয়া! নিত্য (সর্বদা) 
দেহের যত্ব ত্যাগ করিষ! কষ্ট সহ করিবার জন্য নিজ দেহ উৎসর্গ 
করিষাছিলেন। যে কোনও উপসর্গ, (ছুঃখ-কষ্ট বা বিপদ) উৎপন্ন 
হউক না কেন? তাহাই তিনি সর্বতোতাবে সহ কবিতেন, ক্ষমা! 

করিতেন, উপেক্ষা! করিতেন ও মিথ্যা বলিক্লা বিশ্বাস কবিতেন ; তা 

সে উপসর্থ যে-কোনও কারণেই উৎপন্ন হউক না কেন?--দৈব- 

কাৰণে, মনুষ্যকৃত কাবণে, ভির্যগৃযোনিকৃত কাবণে, অন্গলোম অর্থাৎ 

স্বাভাবিক কারখেই হউক অথবা প্রতিলোম বা অস্বাভাবিক [ব1 
প্রন্ধতি-বিরুদ্ধ ] কাঁবণেই হউক ॥ ১৫৮ ॥ 

তাবপর ভগবান্ পার্থ অনাগাবিক হইলেন। ইর্ষা অর্থাৎ বিচবণ 
বিবষে সংবত, ভাষাৰ সংযত, এবণ! অর্থাৎ ইচ্ছা বিবষে সংযত, 
গ্রহণ, সঞ্চয় ও ত্য।গে সংযত, মল-্মূত্র-ন্ষ্ভীবন-শ্লেন্সা-গাত্রমল নিক্ষেপে 
সংবতঃ নে সংযত, বাঁক্যে সংযত, কাষে সংযত হইলেন। যনোগুক্তি, 
বাক্যগপ্ডি, কায়গুপ্ডি, ইন্জ্িষগুন্তি ও ব্রদধচর্য-গুণ্তিতে অভ্যস্ত হইলেন। 
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গুত্ত-বম্হয়াবী অকোহে অমাণে অমাঁঞ অলোছে সংতে পসংতে 
উবসংতে পরিনিববূড়ে অণাঁদবে অমমে অকিংচণে ছিন্নগ্গংথে 
নিরুবলেবে। কংস-পাঈব মুক্-তোএ, সংখো ইব নিবংজণে, জীবে 
ইব অপ পড়িহয়গনঈ, গগণমিব নিববলংবণে, বাঁদুবিব অপ.পড়িবদ্ধে, 
সাবর-সলিলং ব স্ুদ্ধ-হিয়এ, পুক্খব-পত্ভং পিব নিরুবলেবে, কুম্মো 
ইব গুত্বিংদিএ, খগৃণি-বিসাণং ব এগ-জাএ, বিহগ ইব বিপ.পমুকধে, 

ভারুণ-পকৃখী'ৰ অপ.পমত্তে, কুংজবেো ইব সোড়ীবে, বসভো ইব 
জার-থামে, সীহো ইব ছুদ্ধরিসে, মংদরে! ইব অপ.পকংপে, 

সাঁগবো ইব গংভীবে, চংদো ইব সোমলেসে, স্থুবো ইব দিত্ততেএ, 

জচ্চ-কণগং ব জায়-ববে, বস্তুংধবা ইব সব্ব-কাস-বিপহে, বুহুয়- 
হুয়াসণো ইব তের়সা জলংতে । নথি ণং তস্ম ভগবংতস্স 
কথই পড়িবংধে । সেয় চউবিবহে পন্নতে। তংজহা। দ্ববও 
খিভ্ভও, কালও, ভাঁবও | দববও £ সচিভ্তাচিভ্ত-মীসএন্ু, দবেবনু। 
খিত্তও ঃ গাঁমে ব! নগবে বা অবন্নে বা খিত্তে বা খলে বা অংগণে 

বা। কালও £ সমএ বা আঁবলিয়াএ বা আপা-পাণুএ বা থোবে 
বা খণে বা লবে বা মুহত্তে বা অহোরত্তে বা পক্খে 
বা মাসে বা উউএ বা অয়ণে বা সংবচ্ছবে বা অন্নয়বে বা দীহ- 
কাল-সংজোঁঞএ! ভাবও£ কোহে বা মাণে বা মায়াএ ব| 

লোভে বা ভয়ে বা হাসে বা পিজ্জে বা দোঁসে বা কলহে বা 

অব.ভক্খাণে বা পেন্ুন্ে বা পব-পরিবাএ বা ভাবই-বঈ বা 
মায়া-মোসে বা মিচ্ছা-দংসণ-সল্লে বা। তস্প ণং ভগবংত 

নো এবং ভবই। সে ণং ভগবং বাসা-বাস-বজ্জং অট্ঠ গিম্হ- 
হেমংতিএ মাঁসে, গামে এগ-রাইএ, নগবে পংচ-বাইিএ, বাপী- 
চংদণ - সমাণ - কপ্পে, সম-তিণ-মণি-লেট্ঠু-কংচণে, সম-ছুকৃখ- 
কহে, ইহলোগ - পরলোক-অপ্পড়িবংধে, জীবিয়-মবণে নিবব- 
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ক্রোশুন্ত: মান-শৃন্য, মাষা-শুন্ঠঃ লোতশৃল্ হইলেন। শান্ত, প্রশাস্ত, 
উপশান্ত, পবিনিকৃতি, অনান্রব, অমম: অকিঞ্চন, ছিন্নগ্রন্থি, নিকপলেপ 

হইলেন! কাংস্তপান্র যেমন ভোষ অর্থাৎ জল ত্যাগ কবিধা নিশ্চিহ্ন 

হয় তিনিও তেমনি তোদ (যন্ত্রণা) ত্যাগ কবিয়া! মুক্ত হইলেন। 

শঙ্খ যেমন নিবঞ্কন (অর্থাৎ কালিমাশৃন্ভ) তিনিও তেমনি নিবঞ্জন 
(অর্থাৎ মালিন্তমুক্ত ) হইলেন। তিনি ভীবেব স্তায় অপ্রতিহতগতি, 
গগনের ন্তাষ নিববলম্বন, বাযুব স্তাষ জ প্রতিবদ্ধ, শাবদ সলিলেব স্তাঁয় 

সুদ্বহদর, পদ্দপত্রের স্াষ নিকপলেপ, কৃর্মবৎ গুণ্ডেন্ড্রিযঃ গগ্ডাবশৃলের 

স্টার আজন্ম একাকী, বিহঙ্গেব স্তার মুক্ত, ভাবগ পক্ষী স্ায় অপ্রমভ, 

কুজ্জবেব ন্তায় শৌতীর (স্তও আছে বলিষা কুঞ্জব শৌতীব, উচ্চন্থানে 

স্থিত ছিলেন বলিষা তিনি শৌত্ভীর অর্থাৎ উচ্চস্থানস্থিত ), বৃষভের 
স্তায় জাতম্থাম (বুষতেব স্থাম বা শক্তিব স্তাঁষ তাহাব স্থাম বা ন্থ্্য্য 
অর্থাৎ অবিচলিত), সিংহেব সাধ দুধ, মন্দর পর্বতের ন্যায় অপ্রকম্প, 

সাগবেৰ ভ্তাষ গন্ভীব, চন্ছ্বে স্ায় সৌম্যলেশ্ত (€লেশ্তা বা আভাষ 
সৌম্য বা৷ অন্র চন্র ; লেস্তা বা মনোবৃভিতে সৌম্য অর্থাৎ সাধু তিনি ১, 
সুর্যের সভায় দীন্ত-তেজাঃ, জাত্য কাঞ্চনেব স্তায় জ্াতরূপ ( আজন্ম 
বিশ্তদ্ভ ), বনুদ্ধবাঁব ন্যাষ সর্বস্পর্শসহ হইয! তিনি সুহুত (যাহাতে 

প্রচুব ঘি ঢলা৷ হইফাছে সেই হন্তার্দব) হুতাশনেব ন্যায় তেজে 
(অ খ্ৰপক্ষে প্রবলভাবে, পার্খবপক্ষে তপৌোলন্ধ দৈহিক দীণগ্ততে ) 

অলিছে লাগিলেন । 

ভগবান্ পার্থখেব আব কোথাও প্রতিবন্ধক বহিল না। প্রতিবন্ধক 

চতুবিধ উক্ত হইযাছে। যথাঃ ত্রব্যপ্রতিব্ষক, ক্ষিতি প্রতিবন্ধক, 

কালপ্রতিবন্ধক ও শ্ীবপ্র্তবন্ধক । জ্ব্যপ্রতিবন্ধক ঃ সচিন) অণ্চত্ত 

ও মিশ্রত্রব্য বিষয়ক। ক্ষিতিপ্রতিবন্ধক £ গ্রামে, নগবে. অবণ্যে 

ক্ষেত্রে, খামারে ও অঙ্গনে উৎপন্ন প্রত্িবন্ধক। কাল্প্রতিবন্ধক £ 

সমধঃ আবলিকা, আনাপানক, ভ্তোকঃ ক্ষণ) লব, যুহ্ুহ; অহোবাত্র, 

পক্ষ €( অধদান ), মাস, খতু, অধন, সংবৎসব বা! অন্ত কোনও্প্রকার 

দীর্ঘ কাল সংযোগে প্রতিবন্ধক। ভাঁবপ্রতিবন্ধক ঃ ক্রোধ, মান, যাল্না, 
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কংখে, সংসাব-পাবগামী, কম্ম-সংগ-নিগ্ঘায়ণট্ঠাএ অবভুট্ঠিএ 
এবং চ ণং বিহবই | তস্স ণং ভগবংতস্স অথুস্তবেণং নাণেণং 
অণুন্ধধেণং দংসপেপং অপুস্তবেণং চবিত্বেপুং অথুভ্তবেণং আলএণং 
অধুন্তবেণং বিহাবেশং অথুভ্তবেণং বীবিএণং অণুত্তবেণং অজ্ৰবেণং 
অণুভ্তবেণং মন্দবেণং অণুত্তবেণং লাঘবেণং অণুত্তবাএ কতৌএ 
অণুত্তবাএ মুন্তীএ অথুত্তরাএ গুভ্তীএ অথুত্তবাএ তুট্ঠীএ 
অণুত্তরাএ বুদ্ধীএ অণুভ্তবেণং জচ্চ-সংজম-তব-সুচবিয়-পোবচিয়- 

ফল-পবিনিববাণ - মগ্গেশং অপৃপাণং ভাবেমাণস্স তেসীইং 
বাইংদিয়াইং বিইকৃকংতাইং। চউবাসীইমস্স বাইংঘদিয়স্স 
অংতবা বষ্টমাণস্স জে সে গিম্হাণং পড়মে মাসে, পঢ়মে পৃকৃখে 

চিন্ত-বহুলে, তস্ন ণং চিত্ত-বহুলস্ন চউখী-পক্খেণং পুববণহ- 
কাল-সময়ংসি ধায়ই-পারবম্স অহে ছট্ঠেণং ভত্বেণং অপাণএণং 
বিসাহাছিং নক্খত্তেণং জোগমুবাগএখং ঝাণংতবিযাঁএ বষ্টমাঁণস্স 
অণংতে অগুন্তবে নিববাঘাএ নিবাবরণে কসিণে পড়িপুন্নে কেবল- 
বব-নাঁণ-দংসশে সমুপপন্নে । তএ ণং পাঁসে অবহা! পুবিসাদাণীএ 

অবহা জাএ জিণে কেবলী সব্বনং সব্বদবিসী, স-দেব-মন্ুযা- 
সুঘস্স লোগস্স পরিয়ায়ং জাণই পাসই, সব্বলোএ সব্ব- 
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লোভ, ভধ, হান্ত, প্রেম, দ্বণা কলহ, অভ্যাখ্যানঃ পৈশুহ্য, পবপরিবাদ; 

অবতি বতি, মায়া-যোষ, মিথ্যা-দর্শন-শল্য | সেই তগবান্ পার্খের 
এনসব কিছুই নাই। 

সেই ভগবান্ পার্খব বর্ধাবাস ছাঁডা শ্রীগ্ম ও হেমস্তেব আট মাস 
এইভাবে কাটাইতেন ঃ গ্রামে থাকিলে এক বঝাত্রিমাত্র এক গ্রামে, 
নগবে পীঁচ রাত্রি। বিষ্টা-চন্দনে সমজ্ঞান, ভৃণ, মণি, লেষ্টু, (মৃৎ্পিও ) 
ও কাঞ্চনে সমদৃষ্টি, ছুঃখ-সুখে সমান, ইহলোক ও পবলোকে প্রতিবন্ধক 
বিহীন, জীবনুমবণে আকাভফাবিহীনঃ সংসাবেব পাঁরগাঁমী, কর্মসঙ্গ 
বিনাশেব জন্য অভ্যুখিত,--এইভাবে তিনি কাল কাটাইতে 

লাগিলেন। 

অন্ুত্তব জ্ঞান, অন্ুত্তব দর্শন, অন্ত্তব চবিত্র» অস্কুত্তব আলঘঃ 

অন্ত্তব বিহাব, অন্ধত্ব বীর্য, অন্ুত্ভব আর্জব, অনুত্তর মার্দব, অন্ুত্তব 
লাঘব, অন্ুত্তর কাস্তি, অনুত্তব মুক্তি, অন্ুত্তব গুপ্তিঃ অন্ুত্তর তুষ্টি, 
অন্তর বুদ্ধি, অন্ুত্তব সভ্য, সংবম, তপন্তা ও স্ুচবিতেব উপচিত 

ফল স্ববপ পরিনির্বাণের পথে আত্মাব বিষয়ে ভাবনা! কবিতে করিতে 

*তাহাৰ তিরাশি বাত্রিদিন কাটিয়া গেল। চুবাশি বাত্রিদিনেব মধ্যে 
্রীমবেব প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে চৈত্র মাসের ব্ৃষ্ণপক্ষে চতুর্থী তিথিতে 
পূর্বাহ-কালসমঘে ধাতকী-পাদপেব নীচে বিশাখা নক্ষত্রের (সহিত 
চন্দ্রের) যোগে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় প্রতি তৃতীয় দিবসে একবার মাত্র 

গানীয়বিহীন আহাব-গ্রহণের ব্রত-মধ্যে তাছাব অনন্ত, অন্ুত্তব, 
নির্বাধাত, নিরাবরণ, কৃত, প্রতিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ কেবল জ্ঞান-দর্শন লমুৎপন্ 
হয়। 

ভাঁরপব জনাদূত অর্থৎ পার্খ অহ্ৎ হইলেন) জিন, কেবলী, 
সর্ব, সর্বদর্শী হইলেন। ,[ তখন তিনি ] দেব, মনুষ্য ও অন্থব সহ 
সমস্ত লোকেব পর্যায় জানেন এবং দেখিতে পাঁন ১ তাহাবা৷ কোথা 
হইতে আসে, কোথায় যাঁষ, কোথায় খাঁকে, কখন্ কোথায় কিবপ 
জন্মলাভ কবেঃ-সনুষ্। ও মর্ত্যজীববপে জন্মে কি দেব ও তির্যগৃ 
যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাদেব মধ্যে যে ভাব; বে তর্ক, অথবা অন্ত 
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জীবাণং আগইং গইং থিইং চবণং উববারং তন্ধং মণো মাথসিয়ং 
ভূভং কড়ং পড়িসেবিয়ং আবী-কম্মং বহো-কম্মং অবহা অ- 
বহস্স-ভাগী তং তং কাঁলং মণ-বয়ণ-কাষ-জোগে বট্রমাশাগং 
সববলোএ সবব - জীবাণং সবব - ভাবে জাণমাণে পাঁসমাণে 
বিহরই ॥ ১৫৯ ॥ 

পাঁসস্স ণং অবহও পুবিসাঁদাণীয়স্স অট্ঠ গণা অট্ঠ গণহবা 
হোঁখ! । তং জহা। ৮ 

স্ুভে য় অজ্জঘোসে য় বসিট্ঠে বম্ভয়ারী র়। 
নোমে সিবিহবে চেব বীবভদ্দে জসেবী যব ॥ ১৬০ ॥ 

পাসস্স ণং অবহও পুবিসাদাণীয়স্স অজ্জদিন্ন-পামুক্খাও 
সোলস সমণ-সাহস্সীও উক্কোসিয়! সমণ-সংপবা হোথা৷ ॥ ১৬১ ॥ 

পাসস্দ ণং অবহও পুবিসাদাণীয়স্স পুপফচুল-পামোক্- 

খাও অট্ঠতীসং অজ্ভিয়া-সাহস্দীও উক্কোসিয়া অজ্ঞিয়া- 
সংপয়া হোথা ॥ ১৬২ ॥ 

পাঁসস্স ণং অরহও পুবিসাদাণীয়স্স সুববয - পামুক্খাণং 

সমণোবাসগাণং এগা সয়সাহস্সী চউসট্ঠিংচ সহস্দা উক্ৌসিবা 
সমণোবাসগাণং সংপয়া হোথা ॥ ১৬৩ ॥ 

পাসম্স ণং অবহও পুবিসাদাণীয়স্স সুণংদ! - পাযুক্খাণং 

সমণোবাসিয়াণং তিন্নি সয়-সাহস-সীও সন্তবীসং চ সহসংসা 

উক্কোপিয়া৷ সমণোবাসিযাণং সংপয়া হোথা ॥ ১৬৪ ॥ | 

পাঁসসস ণং অবহও পুবিসাদাশীয়স অদ্ধট্ঠ-সয়া চউদ্দস- 
পুববীণং অজিণাণং জিণ - সংকাসাণং সববকৃখব - সংনিবাঈণং 

জিণে! বিব অবিতহং বাগবমাণাণং উক্কোসিয়া চউদ্দস পুববীণং 

সংপযা হোখা ॥ ১৬৫ ॥ 
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বে-কোনও' প্রকাৰ মানসিক ভাব উৎপর হয় তাহা তিনি জানিতে 

পাবেন ও দেখিতে পাঁন। তাহাঁবা কি খায়. কি কবে, তাহাদের 

প্রকান্ত কর্ম, গোপন কর্ম-সব তিনি জানিতে পাবেন ও দেখিতে 

পান। যিনি অহ ভীহার নিকট কোনও বহস্য থাকে না। তিনি 
সেই-সব কাল, মন, বচন, কাষ যোগে বর্তমান। তাই তিনি 

সবলোকে সর্বজীবেব সর্বভাৰ জানিষা ও দেখিষ! বিহাব করেন ॥ ১৫৯ ॥ 

অনাদৃত' অর্থৎ পার্থেব অষ্ট গণ ও অষ্ট গণধর ছিলেন। বখ £ শুভ, 
আর্ধঘোষ, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মচাঁবী, সৌম্য, প্রীধব, বীরভদ্র এবং যশম্বী ॥ ১৬০ ॥ 

জনাদৃত অহ পার্থেব বোল সহত্র শ্রমণ লইয়া গঠিত একটি 
উত্রৃষ্ট শ্রমণ-সম্পদ্ ছিল। আর্ধদত্ত ছিপেন তাহাদের মুখ্য ॥ ১৬১ ॥ 

জনাদৃত অর্থৎ পারেব আটন্রিশ সহ আধিকা লই! গঠিত 
একটি উৎ্বুষ্ট আধিকাসম্পদ্ ছিল। পুষ্পচুলা ছিলেন ভীহাদেব 
মুখ্যা। ॥ ১৬২ ॥ 

জনাদূত অর্থ পার্থেব একশত চৌধধ্ি সহ শ্রমশোপাসক লইষ! 
একটি উৎকৃষ্ট শ্রমণোপাসকসম্পদ্ ছিল। দ্বব্রত ছিলেন তাহাদের 
মুখ্য ॥ ১৬৩৩ ॥ 

জনাদূত অহৎ পারেব তিনশো সাতাইস সহজ শ্রমণোপাসিকা 
লইয়া একটি উৎক্ষ্ট শ্রমশোপাসিকাসম্পদ্ ছিল। সুনন্দা ছিলেন 
তাহাদের সুখ্যা ॥ ১৬৪ ॥ 

জনাদৃত অহৎ পার্থেব সাড়ে তিন শত চতুদশিপূর্বা লইযা একটি 
উৎবষ্ট চতুর পপৃথি-সম্পদ ছিল] তাঁহাবা জিন না হইলেও জিন- 
সক্কাশ ছিলেন, সর্ব অক্ষব-সন্িপাত জানিতেন, জিনগণেব ন্তায়ই 
অবিতথতাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা কবিতে পাবিতেন ॥ ১৬৫ | 

06,937 



১৩০ জিণচরিভ্বং 

পাসসজ ণং অবহও পুরিসাদাণীয়সস চউদ্দসসয়া ওহী- 

নাণীণং, দসসয়া কেবল-নাণীণং, এক্ার্সসয়া বেউবৃবিয়াপং 
ছস.সয়া বিউ-মঈপং, দসসয়া সিদ্ধা* বীসং অজ্ঞিয়া-সয়! সিদ্ধা, 
অদ্ধট্ঠম - সয়া বিউল - মঈণং, ছসজয়। বাঈণং, বাঁবস - সয়া 
অনুস্তবোববাহয়াণং ॥ ১৬৬ ॥ 

পাঁসসদ ণং অবহও পুবিসাদাণীয়স ছুবিহা অংতগড়-ভূমী 
হোথা। তং জহা। জুগ্নংতকড়-ভূমী য় পবিয়ায়ংতকড়-ভূমী 

য়, জাব চউথাও পুবিস-জুগ্াও জুগ্ংতকড়-ভূমী, তি-বাস-পবিয়াএ 

অংতম্ অকাসী ॥ ১৬৭ ॥ 
তেণং কালেণং তেণং সমএণং পাসে অবহা!৷ পুবিদাদাণীএ 

তীসং বাসাইং অগাব-বাস-মজ বে বসিভা, তেসীইং বাইং- 
দিয়াইং ছউমখ-পবিয়ায়ং পাডিণিত্া, দেস্ণাইং সত্তবি বাসাইং 
কেবলি-পবিয়াষং পাউিণিত্া, পড়িপুন্নাইং সন্তরি বাসাইং সামন্ল- 
পরিয়ায়ং পাঁউণিত্তা, একং বাঁস-সয়ং সব্বাউয়ং পাঁলইভ্বা, খীণে 

বেয়ণিজ্জাউয়-নাম-গোত্তে ইমীসে ওসপ.পণীএ দুসম - সুসমাএ 
বনু-বিইক্কংতাএ, জে সে বাঁসাণং পড়মে মাসে দোঁচ্চে পকৃখে 
সাবণ-নুদ্ধে, তস-স ণং সাবণ-ন্ুদ্বসস অট্ঠমী-পকৃখেণং উপপিং 
সন্মেযদসেল-সিহবংসি অপপ্র-চউভীসইমে মাসিএণং ভত্বেণং 

অপাণ্এণং বিসাহাহিং নক্খভেণং জোগমুবাগএণং পুব্বণত- 

কাল-সময়ংসি বগ্ঘাবিষ-পাঁণী কাল-গএ [ পু বা ১৬] জাঁব 
সব্ব-ছুক্খ-পপ্রহীণে ॥ ১৬৮ ॥ 

পাসসস ণং অরহও পুরিসাদাণীয়সংস [ পু বাণ ১৬ ] ভাব 

সব্ব-ছুক্খ-প্পহীণসস ছুবালস বাস - সয়াইং বিইকৃকংতাইং 
তেবসমসস য় বাস-সয়স্স অযং তীসইমে সংবচ্ছরে কালে 

গচ্ছই ॥ ১৬৯॥ 



জিনচরিত্র ১৩১ 

জনাদত অর্থৎ পার্থের চৌদ্দশো অবধিজ্ঞানী, দশশে। কেবলজ্ঞানী, 
এগাঁরোশে। বৈভূত্যবিদ্াবিৎ ছ'শো! খভু-মতি, দশশো সিদ্ধ, বিশশো! 

সিদ্ধা আর্থিক, সাভেসাতশো বিপুলমতি, ছ+শো৷ বাদী, বাবোশো! 
অন্ধত্তরোপপাতী ছিলেন ॥ ১৬৬ ॥ 

জনাদৃত অর্থ পার্খের দ্বিবিধ অন্তরুৎ্-ভূমি ছিল। ষুগ্াস্তকৃৎ্-ভূমি 
ও পর্যায়ান্তকৎ-ভুমি | চতুর্থ পুকষ পর্যস্ত যুগাস্তকৎ-ভূমি | 

[ কেবলিত্বেব পৰ ] তিন বৎসর পর্যানাস্তরুৎ-তুমি করিয়াছিলেন ॥ ৯৬৭ | 

সেইকালে সেই সময়ে জনাদৃত অর্থৎ পার্শ্ব ত্রিশ বসব আগারবাসী 
ছিলেন। তিবাঁশি রাতদিন হত্স্থ পর্যায়ে ছিলেন। কিঞিন্পযুন সতর 
বসব ফেবলী পর্যাষে ছিলেন। পুর্ণ সম্ভব বৎসব শ্রামণ্য পর্যায়ে 
ছিলেন। মোট আয়ুক্কাল একশো! বৎসর ছিল। 

বেদনীয়, আয়ু, নাম ও গোত্র ক্ষয় হইবার পব এই অবসপিণী 
কালপ্রবাহের ছুঃসম-সষম] যুগের বহু অংশ গত হইলে বর্ষার প্রথম 

মালে দ্বিতীয় পক্ষে; শ্রাবণ মাসের শুরু পক্ষে অষ্টমী তিথিতে বিশাখা! 
নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের) যোগে পূর্বাহ্ুকাল সময়ে সন্মেত শৈল 
শিখবেব উপবে প্রতি মাসান্তে একবারমান্র পানীয়-বিহীন আহার 

গ্রহণের ব্রত পালন করিয়া আত্মশ্চতুন্ত্িংশে হস্তদ্ব় বিস্তাবিত কবিয়! 
তিনি কালগত হন; ব্যতিক্রান্ত হন, সংসাব ত্যাগ কবিষা সমুদ্ঘাত হন, 

জন্ম-জরা-মরণেব বন্ধন ছিন্ন করেন, সিদ্ধ হন, বুদ্ধ হন, মুক্ত হন, অন্তক্কৎ 

হন, পবিনির্বাণ লাভ করেন এবং সর্বহঃখপ্রহীন হন ॥ ১৬৮ | 

জনাদৃত অর্থৎ পার্থ কালগত, ব্যতিক্রাস্ত, সযুদ্যাঁত, ছিন্ন-জাতি- 
॥ জরা*মবণ-বন্ধন, সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অন্তর্কৎ, পরিনির্বাণপ্রাপ্ত, এবং 
সর্বহঃখগ্রহীন হওয়ার পর দ্বাদশ শত বত্লব গত হইয়াছে, ত্রয়োদশ 
শতকেব ত্রিংশ বর্ষ চলিতেছে ॥ ১৬৯ ॥ 



পরিশি৪ ক। 

১৫১ স্ুভের অংশ 
জং রয়ণিং চ ৭ং পাসে অবহা! পুবিসাদাণীএ বম্মাএ দেবীএ 

কুচ্ছিংসি গৰভত্তাঁএ বন্ষংতে তং রয়ণিং চ ণং সা বন্মা দেবী 
সয়ণিজ্জংসি স্ত্ত -জাঁগবা ওহীবমাণী ২ ইমে এযাঁববে ওবালে 
কল্লাণে সিবে ধন্নে মংগল্লে সস্সিবীএ চোদ্দস মহাস্মুমিণে পাসিভা . 
ণং পড়িৰ্দ্ধা। তং জহ]। 

গয় বসহ সীহ অভিসেয় 

দাম সসি দিণয়বং ঝয়ং কুংভম্। 

পউমসব সাগর বিমাঁণ- 

ভবণ বয়ণুচ্চষ সিহিং চ ॥ 
তএ ণং সা বম্মা দেবী তে স্ুমিণে পাঁসতি। তে ন্ুুমিণে 

পাসিত্ত৷ ৭ং পড়িবুদ্ধা সমাণী হট্ঠ-তুট্ঠ-চিন্তমাণংদিয়া পীইমণা 
পবম - সোমণসিয়া হবিস-বস-বিসপৃপমাণ-হিষধা ধাবাহয-কয়ং- 

বুযং পিব সমুন্সসিয়-রোম-কুবা স্থমিণোগ্গহং কবেই। কবিজ্ঞা 

সয়ণিজ্জাও অৰ.ভুট্ঠেই । অৰভূট্ঠিত্তা অতুবিয়ং অচবলং অবিলং- 
বিয়াএ রায়-হংস-সবিসীএ গঈএ জেণেব আসদেণে বাএ তেণেব 
উবাগচ্ছই । উবাগচ্ছিত্তা আসসেণং বাঁয়ং জএণং বিজএণং 
বদ্ধাবেই। বদ্ধাবিভা ভন্দাসণ-বব-গয়া আসখ! বীসঙথা নুহাঁসণ- 
বব-গয়া কবরল - পরিগ্গহিয্ং সিবসাঁবভ্তং দস - নহং মথএ 

অংজলিং কট্টু এবং বযাসী। “এবং খলু অহং দেবাণুপ পিযা। 

অজ্জ সয়ণিজ্জংসি নুত্ত-আাঁগবা ওহীবমাণী ২ ইসে এয়াববে ওবালে 
জাব মহান্মিণে পাসিতা ণং পড়িকুদ্ধা। তং জহা। গধ জাব' 
সিহিং চ॥ এএসপি ণং, দেবাণুপপিয়া। ওবালাণং জাব 



প্রিশি ক 

অনুবাদ 
যে বজনীতে জনাদুত অর্থৎ পার্থ বামা দেবীর কুক্ষিতে গর্ভরূপে 

গ্রবেশ করেন সেই ব্জনীতে বাম দেবী অর্ধ-দুপ্ত-অর্ধ-ভাঁগরিত অবস্থায় 

শয্যায় ঘুমাইয় ঘুমাইযাঁ এই উদ্দার, কল্যাণ, শিব, ধন্ত, মানল্য, সম্ত্রীক 

চতুর যহাস্বগন দেখিয়া জাগিযা উঠেন। সেগুলি এই ₹--গজ, বৃষ, 

সিংহ, অভিষেক, [ পুষ্প- ] দাম, শশী, দিবাকর, ধ্বজ, কুস্ত, পদ্মসবোবর, 

সাগব, বিমান-ভবন, বন্োচ্চয় এবং [জলম্ত অগ্নি-] শিখা। তারপর 

সেই বাম! দেবী সেই সব শ্বপ্র দেখিলেন। সেই সব স্বপ্ন দেখিয়া 
জাগবিত হইয়া হটতুই-চিত্। আনন্দিতা, গ্রীতিদুক্তা, পবম দৌমনস্য 
ষম্পন্না, হর্যবশে প্রসারিতহদয়া, [বৃষ্টি -] ধাবাহত-কদন্ববৎ সমুচ্ছুসিত- 

লোমকৃপা হই স্বপ্নগুলি অবধারণ করিলেন। করিয়া শয্যা হইতে 
উঠিলেন। উঠিষা তিনি অত্ববিত, অচপল, অবিলম্থিত বাজহংসতুল্য 

গতিতে যেখানে অশ্বসেন বাঁজা ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইলেন। 
উপস্থিত হুইযা "বয় হউক+, “বিজ হুউক' বলিয়! অশ্বসেন বাজার 
সম্বর্ধন। করিলেন। তাবপর আশ্বস্ত ও বিশ্বন্তভাবে ভদ্রাসনে দুখাসীন 

হুইয1! করতলে বদ্ধ অঞ্জলিব বিসাবিত দশ নখ মাথায ঠেকাইয়! এই 
কথা বলিলেন। ৭ওগে দেবানুপ্রিয়! আজ আমি শয্যায অর্ধনুপ্ত 

অর্ধজাগবিত অবস্থায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে এইরূপ উদ্দাব-*"যাবৎ মহাস্বপ্ন 
দেখিষা জাখিয়া উঠি। সেগুলি এই ঃ গ্রজ--'যাবৎ [জলন্ত অগ্নি-] 

শিখা। ওগে! দেবাহুপ্রিয! এই লব উদার...বাবৎ চতুর্শ মহাত্বগ্ে 



১৩৪ জিণচবিভ্তং 

চোদদনণ হং  মহানুমিণাথং কে, মননে, কল্লাণে বল-বিভ্তি-বিনেসে 

ভবিস্লই ?৮ তএ ণং সে আঁললেণে বারা বম্মাএ দেবীএ 

অংতিএ এরমট্ঠং দোচ্চা নিসম্ম হট্ঠতুট্ঠ ভাব হিরএ 
ধারাহর-কলংবুরং পিব নমুস্দদির-রোন-কুবে সুমিণোগ্গহং 
কবেই। করিভ্তা ইঈহং অণুপবিসই | -ন্তা অপ্পণো সাভাবি- 
এ৭ং মই-পুববএণং বদ্বি-বিমাণেণং তেলিং লুনিপাণং অগ্যোগ্গহং 
করেই। কবিত্তা বন্মং দেবিং এবং বয়ানী। ৭ওরালা ণং 
তুমে, দেবাণুপপিরে 1 স্ুদিণা দিট্ঠা | কল্লাণা ণং ভুদে 
দেবাণুপপিএ! ন্ুষিণা দিট্ঠা। এবং দিবা ধলা নংগল্লা 

সস্সিরীক়া আরোগ্গ-তুট্ঠি-দীহাউ-কল্লাণ-নংগল্প-কাবগা ণং 

তুমে, দেবাগুপ পিএ! স্ুনিণা দিট্ঠা। অথলাভো, দেবাণুপ্পিএ! 
ভোগলাভো, দেবাণুপ পিএ!  পুন্তলাভো, দেবাগুপ-পিএ ! 
সোকৃখলাভো» দেবাণুপ-পিএ! রজ্জলাভো, দেবাধুপ-পিএ ! 
এবং খলু তুমং, দেবাণুপ পিএ! নবপহং মাদাণং বছ-পড়িপুনাঁণং 
অদ্ধট্ঠমাণং রাইংদিরাণং বিইক্কংতাঁণং অন্হং কুলকেউং 
জাব পিরদংনণং ত্ুবূবং দাররং পরাহিনি। সে বিয় ণং দারএ 
উন্মুক্কবালভাবে ভাব রজ্জবঈ রায়া ভবিস্নই।” তং ওরালা 
ণং ভুমে ভাব দোচ্চং পি ভচ্চং পি অণুবুহুই । ততে ণং না 
বন্মা দেবী আসসেণদ্ন রন্নো৷ অংভিএ এয়মট্ঠং নোচ্চা নিনন্ম 
জাব অংজলিং কট্টু এবং বরাদী। “এবমেরং সানী ! 'অবিভহ- 
নেয়ং সামী ! 'অসংদিদ্ধমেযং দাদী! ইচ্ছিরনেরং বানী! 
পড়িচ্ছিয়নেরং লানী ! ইচ্ছির-পড়িচ্ছিয়মেরং সামী ! সঙ্গে ণং 
এলন্ অট্ঠে, সে, জহেতং ভুবছে বদহ” ভ্িকট্টু তে স্ুমিণে 
পড়িচ্ছই 1 -শ| অসিনেণেণং রন্না অবভপুন্লারা নঘানী নাণা- 
মণি-বয়ণ-ভত্তি-চিন্তাও ভদ্দানণাও অবুট্ঠেই | _স্তা অতুর্িরং 
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কি কি বিশেষ কল্যাণকর ফলপ্রান্তি হইবে ?” তারপর সেই অশ্বসেন 
বা! বাম! দেবীর নিকটে এই কথা শুনিয়া ও বুবিয়া হষ্টতুষ্ট..যাবৎ 
ধারাহুত কদশ্ববৎ সমুচ্ছুসিত-লোমকুপ হৃইক্া শ্বপ্রাবধারণ কবিলেন। 

তাঁবপব চিন্তামগ্ন হইবেন। হইয়া আপন স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিচারশক্তি 
প্রভাবে এই সকল স্বপ্রের সুচিতার্থ নির্ণর কবিলেন। করিয়! বামা 
দেবীকে এইনপ বলিলেন। প্উদাব স্বপ্ন তুমি দেখিযাছঃ দেবান্ুপ্রিক্বে ! 
কল্যাণকর শ্বপ্রই ভুমি দেখিবাছ, দেবান্ুপ্রিয়ে । এইভাবে নিশ্চষই শুভ, 
ধন্ত, মঙ্গলাকর, শোভন, আরোগ্য-তুষ্টি-দীর্ঘ।ঘু মঙ্গলকাবক তোমাব দেখা 
এই স্বপ্নগুলি, দেবানুপ্রিয়ে ! অর্থলাত, দেবানুপ্রিষে! ভোগলাভ, 
দেবান্প্রিয়ে! পুত্রলাত, দেবানুপ্রিয়ে ! সৌখালাভ, দেবান্ুপ্রিয়ে ! 
রাঙ্যলাত, দেবান্ুপ্রিষে! আজ হইতে পুর্ণ নয় মাল ও লাডে সাত 
রাত্রি-দিন গত হইলে তুমি, দেবান্ুপ্রিয়ে। আমাদের কুলকেতু . যাবৎ 
শ্রিষদর্শন পুত্রসন্তান প্রসব কবিবে। সেই বালক বাল্য গত হুইলে*** 

যাবৎ বাজ্যপতি বাজা। হইবে ।” ম্মৃতবাং উদাব স্বপ্ন তুমি দেখিক়াছ"** 
যাবৎ দুইবাব, তিনবাৰ বুঝাইলেন। তারপথ সেই বাম]! দেবী অশ্বসেন 
বাজাব নিকট এই কথ! শুনিষ! ও বুঝিষা.*"যাবৎ অঞ্জলির দশনথ মাথাক়্ 
ঠেকাইয়া এইকপ বলিলেন। “একথা ষথার্থ, স্বামিন্! একথ| অবিতথ, 
স্বামিন্! একথ| অসদ্দিখ, শ্বামিন্! ইহাই ঈশ্নিত, স্বামিন! ইহাই 
প্রত্যভীম্িত, স্বামিন্! ইহাই ঈশ্সিতব্য ও গ্রাতীপ্লিতব্য, স্বামিন্! 

' যেভাবে তুমি বলিলে, তাহাই ইহার নিশ্চিত সত্য অর্থ” এই বলিয়া! 
সেই স্বপ্নগুলি বরণ কিয়া লইলেন। লইস্স৷ রাজা অশ্থসেনেব অনুমতি 
লইয়া, নানা-মণি-বত্র-খচিত চিত্রশোভিত ভদ্রাসন হইতে উঠিলেন। 
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অচবলং অসংভংতাঁএ অবিলংবিরাএ বায়-হংস-সবিসীএ গঈএ, 

জেণেব সএ সয়ণিজ্জে তেণেব উবাগচ্ছই। -ত্তা এবং বয়াসী। 
“মা মে তে উত্তম! পহাণা মংগল্লা সুমিণা অনেহিং পাবন্থুমিণেহিং 
পড়িহম্মিস্সংতি” তি কট্টু জাঁব পড়িজাগবমাঁণী ২ বিহবই। 

ততে ণং আলসেণে বাঁয়া পচ্গুস-কাল-দমযংসি কোড়ুংবিয়- 
পুরিসে সব্দাবেই । তত এবং বয়াপী। পখ্মিপপমেব, ভো 

দেবাণুপ পিয়। ! অজ্জ সবিসেসং বাহিরিয়ং উবট্ঠাণ-সালং 
গংধো-দয়-পিতং অুইয়-সংমজ্জিওবলিত্তং সুগংধ-বব-পংচ-বন্ন- 
পুপ ফোবয়াব-কলিয়ং কালাগুরু-পবব-কুংছুরুক-তুরুক-ডজ.ঝাংত- 

ধৃব-মঘমঘংত-গংধুদ্ধ,যাভিরামং জাঁব কবেহ য় কাববেহ র। কবিত্তা * 

ষ কাববিভা য় জাঁব পচ্চপ্পিণহ 1৮ ততে ণং তে কোড়ংবিয়- 

পুবিসা আসদেণেণ রন্না এবং বুত্তা সমাণা হট্ঠ-তুট্ঠ জাব 
হিরয়া কবল জাব কট্টু “এবং সামি !” স্তি আাঁএ বিণএণং 
বয়ণেণং পড়িসুণংতি। -ত্তা আসসেণস্স বল্লো অংতিআও 
পড়িনিক্খমংতি। -তা জেণেব বাহিবিয়া উবট্ঠাণ-পালা৷ তেণেব 
উবাগচ্ছংতি। -ত্তা খিপপমেব সবিসেসং জাব সীহাসণং 
বয়াবিংতি। -ত্তা জেণেব আঁসসেণে বাঁয়া তেণেব উবাগচ্ছংতি। 
-স্তা কবযল-জাব অংজলিং কট্টু আসসেণস্স বন্ো তম্ । 
আণতভিয়ং পচ্চপ্পিণংতি। ততে ণং আসসেণে বারা কল্লং 

পাউ-পপভারাএ রযণীএ ফুল্লুপপল-কমল-কোমলুম্মিলিয়ংদি 
অহ-পংডুবে পভাএ জাব সয়ণিজ্জাও অব্ভূটঠেই | -ভা! পাঁষ- 
গ্ঢাও পচ্চোরুহই | -ত্ত! জেণেব অষ্টগসাল। তেণের উবাগচ্ছই। 
-ভ্তা অট্রণসালং অণুপবিসই। -ন্তা অণেগ - বায়াম-জোগ্গ- 
বগ্গণ - বামদ্দণ - মল্প - জুদ্ধ - কবণেহিং জাব অট্টণসালাও 
পড়িনিক্খমংতি । -ত্তা জেণেব মজ্জণঘবে জাঁব মজ্জণঘবাও 
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উঠিযা অত্বরিত, অচপল, অবিহ্বল, অবিলদ্বিত, রাজহংস-সদৃশ গতিতে 
যেখানে তাঁহাব নিজের শব্যা সেইখানে উপস্থিত হইলেন। হৃহয়! 
এইবপ বলিলেন। শৃত্ুমাইযা পভিলে যেন ] অন্ত পাপ স্বপ্ন [ দেখ! 
দিষা ] আমার এই সবৌত্তম, সর্বপ্রধানঃ মন্লাকব ন্বপ্রগুলির ফল নষ্ট 

করিষ! ন। দেয়” এই বলিষ। জাগিয়! জাগিক্সা। বিহার করিতে লাগিলেন । 
তাবপর অশ্বলেন বাজ প্রত্যুষকাল লমযে কুটুহ্বপুরুষগণকে ডাঁফিলেন। 
ডাকিয়া! এই কথা বলিলেন। «তো! দেবান্ুপ্রিষগণ | আজ বিশেষভাবে 
ও সত্বরতাৰ সহিত বাহির উপস্থান-শালায় গন্ধোদক সেচন, সম্মার্জন ও 

উপলেপনাদি ছ্বাবা শুচি কর ও করাও। পঞ্চবর্ণ সুগন্ধি পুষ্প দ্বার! 
. শোভিত কব ও করাও । কালাগুক, কুন্দুকন্ধ, তুক্ক গুভূতি গন্ধতন্রব্য 

জালা ইবা ধৃপ-গন্ধি ধৃমাঁদি বাবা ঘব স্থগন্ধে মহ-মহ করিয়া তোল-** 
যাবৎ আদেশ-প্রতিপালন-সংবাদ জ্ঞাপন কব। তারপর অঙ্থসেন রাজা 
কর্তৃক এইবপে আদিষ্ট হইয! কুটুষ্বপুকষগণ হাষ্ট-তু্ট'*-কবতলে বদ্ধ 
অগ্রলির দশনখ মাথায় ঠেকাইয়া “যে আজ্ঞা, শ্বামিন্!” বলিয়া বিনয় 
বচনে আজ্ঞাপালন অঙ্গীকার কবিল। করিয়। অস্বসেন রাজাব নিকট 

হইতে নিক্রান্ত হইল। হুইয়! যেখানে বাহিব উপস্থানশাল! সেইখানে 
উপস্থিত হইল। হইয়া অতি শীঘ্র সবিশেষ-..** যাবৎ সিংহাসন রচনা 
কবাইল। করাইয়া যেখানে অশ্বসেন রাজা সেইখানে উপস্থিত হইল। 
হইয়া.-.*..কবতলে বদ্ধ অঞ্চলির দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া বাজা 
অশ্বসেনের় নিকট তাঁহার আদেশ-প্রতিপালন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল। 
তারপব পবদ্দিন বজনী প্রভাত হইলে অর্ধোঁজ্ৰল গুভা-তে উৎপল ও 
কোমল কমল প্রস্ফুটিত হইলে.*****বাজা অঙ্থসেন******যাবৎ শব্যা 

হইতে উঠিলেন। উঠিয়া পাদগীঠ হইতে অবরোহণ কবিলেন। 
কিয়া যেদিকে অই্টনশালা সেইদিকে চলিলেন। চলিয়া অট্টনশালার় 
খ্ববেশ কবিলেন। কবিষ! অনেক বক্ম ব্যায়াম-্যোগ্য লক্ষন, ব্যামর্ন, 
মল্যুতবাদি করিষা.****যাবৎ অট্টনশাল। হইতে নিক্ষান্ত হইলেন। হইয়া 

যেদিকে মার্জনগৃহ-.....যাবৎ মার্জনগৃহ হইতে বাহিব হইলেন। হইয়া 

0. ০,9০৪ 
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পড়িনিক্খমংতি । -স্ত। জেণেব বাহিবিয়া উবট্ঠাণ-সাল। জাঁব 
সীহাসণংসি পুবখাভিমুহে নিসীয়তি। -ভ্তা জাব বিসিট্ঠং 
বম্মাএ দেবীএ ভন্দবাসণং বয়াবেই। -স্তা কোডুংবিয়-পুরিসে 
জাঁব এবং বয়াসী। খিপপমেব ভো দেবাণুপ-পিয়া! জাব 
সুবিণ-লকৃখণ-পাট়এ সন্দাবেহ ৮” ততে জাব পড়িসুণংতি। -্| 
আসসেণস্স বন্নো অংতিআও পড়িনিকৃখমংতি । ভা বাণারসিং 
নগবিং মজ.ঝংমজ.ঝেণং জাব সুবিণ-লকৃখণ-পাটুএ সন্দাঁবিংতি। 

তএ ণং তে সুবিণ-লক্খণ-পা়গা আসসেপস্সপ রন্নো জাব 

জেণেব আসসেণস্স রম্ো ভবণ - বব-বড়িংসগ-পড়িছবাবে 
তেণেব উবাগচ্ছংতি। “তা জাব জেণেৰ আসসেণে বায়া, 
তেণেব উবাগচ্ছংতি। কবয়ল-পরিগ্গহিয়* জাব আসসেণং 
বায়াণং জএণং বিজএপং ব্ড্্টাবেংতি। তএ ণং জাব ভন্দা- 
সণেস্থ নিসীয়ংতি। তএ পং আসসেণে রায়! বম্মং দেবিং 
জবণিয়ংতবিয়ং ঠবেই। -ভা জাঁব সুমিণ-লকৃখণ-পাঁ়এ এবং 
বয়াসী। “এবং খলু দেবাণুপ.পিয়া ! অজ্জ বম্মা দেবী জাব 
মহান্মিণে পাসিস্তা গং পড়িব্দ্ধা। তং জহা। গয় জাব 
সিহিং চ। তং তেসিং জাব কে মননে কল্পাণে ফল-বিভ্ভি- 

বিসেসে ভবিস্সই? তএ পং তে ন্ুুমিণ-লক্খণ-পাঢ়গা 
আসসেণস্স রন্নো এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম জাব স্ুমিণে 
ওগিণহংতি। "ভা ঈহং অণুপবিসংতি। তত অন্মনেণং 
সদ্ধিং সংলাবিংতি। -ত্বা জাব আসসেণস্স বনো পুবও এবং 
বয়াপী। “এবং খলু দেবাণুপপিয়া! অম্হং ম্বিণ-দথে 
বায়ালীসং ব্ুমিণা জাব এগং পাপিভ্তা ণং পড়িব্ঝাংতি। 
ইমেয়াণিং, দেবাণুপ-পিয়া ! বম্মাএ দেবীএ চউদ্দস মহান্ুমিণা 
দিট্ঠা। তং ওবালা ৭ং দেবাণুপপিয়া ! জাব সবে বীরে 
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যেদিকে বাহির উপস্থানশালা সেইদিকে-*****যাবৎ সিংহাসনে 

পূর্বাভিমুখে বসিলেন। বসিষা-*"*-*যাবৎ বামা দেবীর জন্য বিশিষ্ট 

ভন্ত্রাসন রচনা করাইলেন। কবাইখা******বাবৎ কুটুতবপুক্রষগণকে 

ডাকিযা এই কথা বলিলেন। “্ভো৷ দেবানুপ্রিষগণ !******যাবৎ হ্বপ্র- 

লক্ষণ-পাঁঠকদিগকে ডাক ।” তারপর....."যাঁবৎ আজ্ঞাপালন অন্নীকার 

কবিল। করিয়া অশ্বসেন রাজাব নিকট হইতে নিক্ছান্ত হইয়া গেল। 
যাইয়া......বাবাণসী নগরীব মধ্য দিয:*****ঘাবৎ হ্বপ্রলক্ষণ-পাঠক- 

দিগকে ভাকিল। তাবপর সেই ্বপ্নলক্ষণ-পাঠকগণ অশ্বসেন রাজাব 
****ত যাবৎ যেখানে বাজা অশ্বসেনের শ্রেষ্ঠ বাজভবনেব সিংহদ্বার 

সেইখানে উপনীত হইলেন। হুইয়া! যেখানে অশ্বসেন বাছা! সেইখানে 

গেলেন। কবতলে আবদ্ধ অঞ্জলির**-.."যাবৎ বাজা অশ্বসেনকে জয় 

শবে ও“বিজর শব্ষে সব্ধধিত করিলেন। তাবপর.**.. যাবৎ ভদ্রাসিন- 
গুলিতে উপবেশন করিলেন। তারপব অর্থসেন বাজ! বামা দেবীকে 

যবনিকান্তরালে বসাইলেন। বসাইয়া ম্বপ্র-লক্ষণ-পাঠকগণকে এই 
কথ! বলিলেন। প্ভো দেবান্ুপ্রিয়গণ ! আজ বামা দেবী-.****যাবৎ 

মহান্বপ্র দেখিযা জাগিষা উঠেন। সেগুলি এই £ গজ*****শৃঅলস্ত অগ্নি-] 
শিখা । তা সেই'****শ্যাবৎ কি কি বিশেষ ফলপ্রান্তি হইবে ?” 
তাবপর সেই স্বপ্নলক্ষণ পাঠকগণ অশ্বসেন রাজার এই কথ শুনিয়া ও 

বুঝিয়া ***্যাঁবৎ স্বপ্নগুলি অবধারণ কবিলেন। করিয়া চিন্তামগ্ন 

হুইলেন। হইয়া পরস্পরের মধ্যে আলাপ করিলেন। কবিয়া...... 
অশ্বসেন বাজার নিকট এই কথ! বলিলেন। “্ভো৷ দেবানুশ্রিক্স ! 
আমাদের ন্বপ্রশান্ত্রে এইরূপ বিয়াজিশ স্বপ্ন*-.-"্যাবৎ একটি দেখিয়া 
জাগরিত হন। তো দেবান্ুপ্রিয়! এইগুলির মধ্যে চৌদটি মহাশ্বগ্পই 
বামা দেবী দেখিয়াছেন। দ্থৃতবাং দেবানুপ্রি্ | - উদদাব-*...-যাবৎ 



১৪০ জিণচরিস্তং 

বিকংতে বিথিন্-বল-বাহণে চাঁউবংত-চন্ববট্টী বজ্জ-বঈ রায়া 
ভবিস্সই। জিণে বা তেল্লোক্ক-নায়গে ধন্ম-বব-চাউরংত- 
চ্কবস্রী। তং ওবাঁলা গং জাব ন্লুমিণা দিট্ঠা।” ততে দে 
আঁসসেণে রায়া তেদিং ন্ুমিণ-লকৃখণ-পাঁডগাণং এয়মট্ঠং 

প্রোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-তুট্ঠ জাব স্তি কট্টু তে সুমিণে সম্মং 
পড়িচ্ছই। -ভা তে স্ুমিণ-লক্খণ-পাঁ়এ বিউলেণং অসণেণং 
জাব সক্কারেতি সন্মাপেতি। সক্কাবিভ্তা সন্মারিত্া বিউলং 
জীবিয়াবিহং গীই-দাঁণং দলয়তি। -ভ্তা পড়িবিসজ্জই | ততে 
থং আসসেণে বাঁয়া সীহাসণাও অব.ভুট্ঠেই। -স জেণেব 
বন্মা দেবী জবণিয়ংতরিয়া তেণেব উবাগচ্ছই । -ভ্তা বম্মং 
দেবিং এবং বয়াসী। “এবং খলু দেবাণুপপিএ। ন্ুুমিণ- 
সথংসি বায়ালীসং সুবিণা জাব জিণে তেল্লোক-নারগে বন্ম- 
বর-চক্কবন্ট্রী।” ততেণং সা বম্মা দেবী জাব তে সুমিণে সন্মং 

পড়িচ্ছই। -ভা আসসেণেণ বন্ন। অবভুষ্নায়া জাব সয়ং ভবণং 
অগুপবিট্ঠা। জপপভিইং পাসে অবহা পুবিসাদাণীএ 
আসসেণস্স বন্নো কুলং সাঁহবিএ তপ.পরভিইং চ ণং বহবে 
বেসমণ-কুংড-ধারিণো তিরিয়-জংভয়া দেবা সক্ক-বয়ণেণং ভাব 

তাইং আসনেণস্স রক্লো ভবপংসি সাহরংভি। জং বয়ণিং চ 
ণং পাঁসে অবহা পুরিনাদাণীএ আসসেণস্স রন্নে। কুলং দাহরিএ 
তং রয়ণিং চ ণং আদসেণস্স বাবকুলং হিবন্নেণং বড.টিখাঃ 
জুবনেণং বড.টিখা, ধণেণং ধনে, বজ্বেণং বট্ঠেণং বড.টিথা, 
বলেণং বাহণেণং কোসেণং কোট্ঠাগাবেণ। পুরেণং অংতে- 
উবেণং জণবএণং ভস-বাঁএণং বডিথা। বিপুল-ধণ-কণগ- 
রঘণ - মণি - মোত্তিয়-সংখ-সিল-প.পবাল-রতুবররণমাইএণং লংত- 

সার-দাবইজ্ডেণং অঈব গীই-পক্কাব-দমুদ্দএণং অভিবডটিথা । 
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শৃব, বীব, বিক্রান্ত, বিস্তীর্ণ বলবাহুনসহ বাঁজ্যেব অধীশ্বর চতুরন্ত 
চত্রবর্তী রাজ। হুইবে ১ অথবা ত্রিলোক্যনায়ক ধর্মবর-চতুরত্ত-চক্রবর্তা 

জিন হইবে। হ্তরাঁং উদ্ার**********ন্যাবৎ বামাদেবীর দেখ! 
বপ্নগুলি।* তারপব অশ্বসেন রাজ! সেই ্বপ্রলক্ষণ-পাঠকদিগের এই 
কথা [কানে ] শুনিয়া ও [ধ্যানে ] ধারণা করিয়া হষ্ট-তুষ্'-***যাবৎ 

স্বপ্নগুলি সম্যক ববণ কবিবা! লইলেন। লইয়া সেই স্বগ্রলক্ষণ-পাঠক- 
দিগকে অশন-****'ষাবৎ সৎকাঁব করিলেন ও সম্মানিত করিলেন। 

করিয়। জীবিকাঁব উপযোগী বিপুল গ্রীতিদান দেওয়াইলেন। দেওয়াইক্া 

বিদায় দ্রিলেন। তারপর অশ্বসেন রাজা সিংহাসন হইতে উঠিলেন। 
উঠিক্লা যেদিকে যবনিকাস্তবিতা বাম! দেবী সেইদিকে গেলেন। গিয়া! 

বামাদেবীকে এইরূপ বলিলেন । "ওগে৷ দেবাহুপ্রিয়ে" শ্বপ্রশান্ত্রে বিয়াজিশ 
প্রকার স্বপ্ন যাবৎ ্তরলোক্য-নায়ক ধর্মবর-চক্রবর্তী হুইবে।” 
তারপব সেই বাম! দেবী-**যাবৎ স্বপ্নশুগি সম্যক ববণ করিয়া লইলেন। 
লইয়! অশ্বসেন'বাজার অনুমতি গ্রহণ করিয়৷ প্বতবনে প্রবেশ করিলেন । 
যখন হইতে জনাদূত অর্থৎ পার্খ অশ্বসেন বাজাব কুলে প্রবেশ করেন 
তখন হইতে শক্রের আদেশে বহু বৈশ্রবণ-কুগুধারী তির্যগৃষোনি জূস্ভক 

দেবগণ******যাবৎ সেই সম্ত [ধনরত্ব ] অশ্বসেন বাজার [ রাঁজ- ] 
ভবনে বাখিতে লাগিল। যে বজনীতে জনাদৃত অর্থৎ পারব অশ্বসেন বাঁজাঁব 

বাজকুলে প্রবেশ কবেন, দেই বজনীতে অশ্বসেনেব বাজকুলে হিবণ্য 

[ -ব্জত ] বৃদ্ধি, সুবর্ণবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, ধান্তবৃদ্ধি, বাজ্যবুদ্ধি, বাষ্ট্রবৃদ্ধি, বল- 
বৃদ্ধি, বাহুনবৃদ্ধিঃ কোবৃদ্ধি, কোষ্ঠাগা বৃদ্ধি, পুরবৃদ্ধি, অস্তঃপুববৃদ্ধি, জনপদ 
বৃদ্ধি, যশোবাদবৃদ্ধি হইযাছিল। বিপুল ধন, কনক, বত্ব, মণি, মৌক্তিক, 
শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, রক্তবন্ধ আদি প্ররুত মৃল্যবান্ সাবসম্পদ্ সবই বৃদ্ধি 

পাইয়াছিল। শ্রীতিসৎকারাদি সৎকর্মও অত্যধিক পবিমাণে বৃদ্ধ পাইয়া- 



১৪২ জিণচবিভ্তং 

ততে ণং পাঁসস্স অবহও পুবিসাদাণীয়স্স অল্মা-পিউণং 
অয়মেয়ারবে অজঝথিএ চিংতিএ পথিএ মণোগএ সংকপপে 

সমুপপজ্জিথা । তং জহা। জয়া ৭ অম্হং এস দাঁরএ জাঁএ 

ভবিস্সই, তয়া ণং অম্হে এয়স্স দাবগস্স এয়াণুববং গুনং 
গুণনিপফল্নং নামধিজ্জং কবিস্সামো পাসে ত্তি। তএ ণং 

বম্মা দেবী ণহায়া কয়-বলি-কম্মা কয়-কোউয়-মংগল-পায়চ্ছিত্তা 
সববালাকাব-বিভূসিয়া নাই-সীএহিং নাই-উগহেহিং নাইি- 
তিত্বেহিং নাই-কড়,এহিং নাই-কপাএহিং নাই-অংবিলেহিং 
নাই-মহুরেহিং নাই-নিদ্ধেহিং নাই-লুক্খেহিং নাহি-উল্লেহিং 
নাই-ুকৃখেহিং সব্বত্ত,-ভয়মাণ - স্ৃহেহিং ভোয়ণচ্ছায়ণ - গংধ- 
মল্লেহিং ববগয়-রোগ-সোঁগ-মোহ-ভয়-পবিস্সমা সা, জং তস্স 
গবভস্স হিয়ং মিষং পচ্ছং গবভ-পোসং তং দেসে য় কালে 
য় আহাবমাহাবেমাণী বিবিত্র-মউএহিং সয়ণাসণেহিং পইবিক্- 
সুহাএ মণাণুকলাএ বিহার-ভূমীএ পসথ-দোহলা সংপুন্ন-দোহল। 

সংমাণিয়-দোহলা অবিমানিয়-দোহলা বোঁচ্ছিনন-দোহল! বিবণীয়- 
দোহলা সুহংস্্হেণং আঁসয়ই সয়ই চিট্ঠই নিদীয়ই তুয়ট্ঠই, 
সুহংনুহেণং তং গ্রবভং পরিবহই ॥ ৩-৯৫ ॥ 
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ছিল। তাবপর জনাদৃত অর্থৎ পার্খের মাতাপিতাব মনোমধ্যে ব্যাকুলভাবে 

এইবপ একটি অভীষ্ট ব্যাকুল প্রীর্থন! সংকল্লিত হইযাছিল। তাহা! এই ঃ 
“যখন আমাদেব এই পুত্র ভূষিষ্ঠ হইবে তখন আমর] ইহার এইরূপ গুণের 
অনুরূপ গুণনিষ্পন্ন নাম রাখিব পার্থ” ।” তাবপর বামা দেবী [ প্রত্যহ ] 

স্নান কবেন, [ বাস্তদেবতাদদিগেব ] বলিকর্ম কবেন, কৌতুককর্ষ [ অর্থাৎ 
দুর্বাস্থুব, দধি-অক্ষত-সর্ধপাদি যোগে মন্গলাচরণ ] এবং প্রাষস্চিন্ [ অর্থাৎ 

ছুঃশ্বগ্রাদিশদোষ-নাশের জন্ত অথবা নেত্রদোষপরিহাবার্থ পাদস্পর্শাদি- 

কর্ম] করেন, সর্ধালঙ্কাবে দেহ বিভূষিত কবেন, নাতি-শীত, নাতি-উষ্ণ, 
নাভি-তিক্ত, নাতি-কটু, নাতি-কবায়, নাতি-অল্ন, নাতি-মধুর, নাঁতি- 
সিদ্ধ নাতি-কক্ষ, নাতি-আর্্রঃ নাতি-শুফ, সর্ব খতৃতে হ্ুখকব ভোজন, 

আচ্ছাদন এবং গন্ধমাল্যাদি ব্যবহার করেন। তার ফলে বোগঃ শোক, 
মোহ, ভষ ও পবিশ্রম অপগত হুয। যেরূপ আহার তাহাঁব গর্ভের পক্ষে 

হিতকব, পবিমিত, পথ্য, গর্ভপোষণক্ষম ও দেশকালেব অন্গুক্প, তাহাই 
আহার কবেন। অনন্তপ্পষ্ট, দ্ুকোমল শয্যা ও আসনে [শন ও 

উপবেশন কবেন ], বিবেচন-নুখকর ব্যবহার কবেন, মনোবঞ্জন বিহাব 
ভূমিতে বিচবণ কবেন। তাহার সর্ববিধ দোহদ (সাধ) প্রশস্তভাবে, 

সম্পূর্ণভাবে সম্মানিত ও পালিত হম্স। তাহার কোনও দোহ্দ 
উপেক্ষিত হয় না; একটি একটি কবিক্ন! পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাহাব 
প্রত্যেকটি দোহদ মিটানো হষয। শষনেব লৃখ, অবস্থানেব সুখ, উপ- 
বেশনেব সুখ, আশ্রযেব নুখ, ত্বক্ প্রসাধনেব হুখ প্রভৃতি সর্বন্থথে জ্ুখিনী 
হুইযা তিনি গর্ভভার বহন করিতে লাগিলেন । 



[ পরিশিষ্ট খ] 

১৫৪ আদ্র অংস্ণ 
তএ পং সে আসসেণে বায়া ভবণবই-বাণমংতব-জোইস- 

বেমাণিএহিং দেবেহিং তিখয়ব-জম্মণ-অভিসেয়-মহিমাঁএ কয়াএ 
সমাণীএ পচ্চুস-কাল-সময়ংসি নগর-গুভিএ সন্দাবেই। তা 
এবং বয়াসী॥ খিপপ্রমেব ভো দেবাণুপ্সিয়া ! বাণারদীএ 
নগরীএ চাব-সোহণং করেহ। -স্তা মাণুম্মাণ-বদ্ধণং কবেহ। -ভা 
বাণাবসিং নগরিং সব.ভিংতব-বাহিবিয়ং আসিয়-সংমজ্জি-উবলেবিয়ং 
সংঘাড়গ-তিয়-চউন্ব-চচ্চর-চউন্মুহ-মহাপহ-পহেন্ু সিত্ত - সুই - 
সংমট্ঠ-বচ্ছংতবাবণ-বীহিয়ং মংচাইমংচ-কলিয়ং নাণাঁবিহ-বাগ- 
ভূসিয়-জ বায়-পড়াগ-মংডিয়ং লা-উল্লোইয়-মহিয়ং গোসীস-সবস- 
বত্ত-চংদণ-দদ্দব-দিন্ন-পংচংগুলিতলং উবচিয়-বংদণ-কলসং বংদণ- 
ঘড়-স্ুকয্ম-তোবণ-পড়িছ্বার-দেসভাগং আসভোসন্-বিপুল-বট্- 
বগ্ঘাড়িয়-মল্ল-দাম-কলাবং পংচ-বন্ন-সবস-স্থুবভি-সুক্ধ-পুপ ফ- 
পুধজোবয়াব-কলিয়ং কালাগুরু-পবর-কুংছ্রুক্-তুরুক-ডজ.ঝংত- 
ধুব-মঘমঘংত-গংধুদ্ধ,য়াভিবামং স্ুগংধ-বব-গংধিয়ং গংধবষ্রি-ভূয়ং 
নড়-নষ্টগ-জল্ল-মল্প-মুট্ঠিয়-বেলংবগ-কহগ-পাঁড়গ-লাসগ-আরকৃখগ- 
লংখ-মংখ-তৃণইল্ল-তুংববীণিয়-অণেগ-তালায়বাণুচবিয়ং কবেহ »» 
কাববেহ য়। কবিত্তা য় কাববিভ্তা য় জুয-সহস্সং চ মুসল- 
সহম্সং চ উদ্সবেহ উস্সবিভ্তা মম এয়মাণত্তিয়ং পচ্চগ্সিণহ ॥ 



পরিশি খ 

অনুবাদ 

তারপর ভবনপতি, ব্যস্তবঃ জ্যোতিষিক বৈমানিক ও দেবগণ 

তীর্ঘকব-জন্ম-মাহাত্ম্যেব অভিষেক কৰিলে পব রাজা অ্বসেন প্রত্যুষ 

কালে নগব-গোণগ্ু,গণকে ডাঁকিলেন। ডাকিয়া এই কথা বলিলেন £ 
“তো! দেবাধুপ্রিষগণ ! শী্র বাবাণ্সী নগবের কাবাগার খুলিয়া বন্দিগণকে 
মুক্ত কবিয়া দাও। দিয়া [ বাজারেব ] মান ও মাপ বাডাইয় দাও। 

দিয়া বাবাণসী নগবীর অভ্যন্তবে ও বাহিরে অবস্থিত রাঁস্তাব চৌমাথা, 
তেমাথা» চতুফ্ষোণ স্থান, নগরচত্বব, চতুদণাবগৃহ, মহাপথ (বাজপথ ) 
প্রভৃতি সকল স্থানেই জলসেচন, সম্মার্জন ও উপলেপন করাঁও। বড 
বাস্তাব মাঝে মাঝে ও দৌকানেব পথে অসংখ্য মঞ্চ নির্মাণ করাও এবং 

সেই মঞ্চগুলিকে নান! বর্ণে বিভূষিত ধবজ ও পতাকায় মণ্তিত করাও। 
লাজ-বিকিরণ, উল্লোচ ( অর্থাৎ চন্দ্রাতপ ) বিস্তাবণ বাবা সর্বস্থান মহিত 
অর্থাৎ উৎসবিত কবাঁও। সবস গোশীর্য ( চন্দন-বিশেষ ), বক্তচন্দন 

ও দর্দর নামক গন্ধপ্রবা বাঁটিষা তাহা! লইয়া লানাস্থানে পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত 
কবতলেব ছাপ দেওয়াও । ম্জলকলসসকল স্থাপন কবাও। প্রতি 

তোরণেব দ্বারদেশতাগ বন্দন-ঘটে সুশোভিত কবাও। ফুলেব মালাব 

সঙ্গে ফুলের মালা! আলগ! করিয়া ও ঘন করিয়! জডাঁইয়! মোটা কবির! 
সেই মোটা মালা দিষা সব জায়গা সার্জাইবার আদেশ দাও। শ্রেষ্ঠ 
কালাগুরু, কুন্দুকন্ধ; তুকন্ক প্রভৃতি গন্বদ্রব্যেব সহিত ধূপ পোভাইয়! 

সমস্ত নগব গ্থগন্ধে। মহ-মহ করিয়া তোল । আব গন্ধন্রব্য ছড়াইয়া 
তাহাব ম্গন্ধে সমস্ত নগবটিকে একটি গন্ধবর্তিকাতুল্য কবিয়া ফেল। 
নট, নর্তক, জন, মন্প সুষ্টিক, বিড়ম্বক, কথক, পাঠক, লাঁসক, আঁবক্ষক, 
লঙ্ষ, মজ্চ, তৃণবাদক, তুষ্ব-বীণাবাঁদক ও তালাচর এবং তাহাদের বহু 
অন্ুচর নিযুক্ত কব ও কবাঁও। তারপব যুপসহত্র ও মুসল-সহশ্র সহ 

উৎসব আবন্ত কবিষ! দাও। উৎসব আবস্ত করিষা দিষা আমাঁব 
আদেশ-পালন-সংবাঁদ আমার নিকট জ্ঞাপন কৰ। ভাবপব সেই কুটুম্ব- 
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তএ ণং তে কোড়ুংৰিয়-পুবিসা আসদেণেণং রমা! এবং বুত্তা 
. সমাপা হট্তুট্ঠ [ পু বাণ ৩ ] জাব হিয়য়া করয়ল- [ পু বাৎ৫ ] 
জাব পড়িস্ুণিত্তা খিপ.পরমেব বাণাবসীএ নগবীএ চাব-সোহণং 

[ পু বাণ ১৩ ] জাব উস্সবিত্তা জেণেব আসসেণে রায়া তেণেব 
উবাগচ্ছধতি। -ত্তা কবয়ল- [ পু বা? ৫ ] জাব কট্টু আসসেণস্দ 
বন্নো এয়মাণত্তিয়ং পচ্চপপিণংতি ॥ তএ ণং আসসেণে বায় 

জেণেব অট্রণসালা তেণেব উবাগচ্ছই ৷ -ত্তা সবৃবোবোহেণ সবৃব- 
পুপ ফ-গংধ-বখ-মল্লালংকার-বিভূসাএ সব্ব-তুড়িয়-সদ্দ-নিণাএণং 

মহয়া৷ ইডড্রীএ মহয়া জুঈএ মহয়। বলেণং মহয়া৷ বাহণেণং 
মহয়া৷ সমুদএণং মহয়া তুড়িয়'জমগ-সমগ-পপরবাইএণং সংখ- 
পণব-ভেরি-বল্পবি-খরমুহি-হরুত্ব-মুরজ-মুইংগ-ছুংছেহি - নিগৃঘোষ - 

নাইয়-রবেণং উস্ন্ুকং উকবং উকৃকিট্ঠং অদিজ্ঞং অসিজ্জং 
অভড়-পপবেসং অদংড-কোদংডিমং অধবিমং গণিয়া-বব-নাড়ইজ্জ- 
কলিয়ং অণেগ-তালায়বাণুচবিয়ং অনুদ্ধ,য-মুইংগ-অমিলায়-মন্ল- 
দামং পমুইয়-পক্কীলিয়-স-পুবজণ-জাণবয়ং দসদিবসং ঠিই-পড়িয়ং 
কবেই ॥ তএ ণং সে আসসেণে বায়া দসাহিয়াএ ঠিই-পড়িয়াঁএ 

বটটমাণীএ সইএ য় সাহস্সিএ য় সয়সাহস্সিএ য জাএ য় দাএ য় 
ভাএ য় দলমানে য় দবাবেমাণে য় সইএ য় সাহস্সিএ য় সয- 

সাহস্সিএ য় লংভে পড়িচ্ছমাণে য় পড়িচ্ছাবেমাণে য় এবং 
বিহবই ॥ তএ ণং পাসস্স অবহও পুবিসাদাণীয়স্স অল্মা-পিয়বো 
পঢ়মে দিবসে ঠিই-পড়িয়ং কবেংতি, তইএ দিবসে চংদ-স্র-দংসণীয়ং 
কবেংতি, ছট্ঠে দিবসে ধন্ম-জাঁগরিয়ং কবেংতি, ইক্কাবসমে দিবসে 



জিনচরিত্র ১৪৭ 

পুরুষগণ অশ্বসেন বাজার নিকট এইরূপ আদেশ পাইয়া হষ্টতুষ্ট'***-*যাবৎ 
আদেশ শুনিয়া বাঁবাঁণসী নগরীর চাব-শোধন ( বন্দিযুক্তি ) করিয়া***** 

যাবৎ যেখানে অশ্বসেন রাজ! সেইখানে উপস্থিত হইল। হইয়া 
কবতলে বদ্ধ অঞ্জলিব-দশনখ মাথায় ঠেকাইয়া অশ্বসেন বাঁজাব আদেশ 
প্রতিপালন সংবাদ জ্ঞাপন কবিল। তারপর বাজ! অর্থসেন যেখানে 

অক্টনশাল! সেইখানে চলিলেন। যাইয়! সমস্ত অববোধ ( অর্থাৎ রাজকুল- 
নারীবর্থ) লইফা পুষ্প, গন্ধবপ্র, মাল্যালঙ্কাবাদি ভূষণ সহযোগে, ঢাক-ঢোল 
বাজা ইয়া» বিপুল প্রশ্থর্ষ্যের অন্ুবপ জাকজমক সহকাবে অসংখ্য সেনা, 
যান-বাহুন ও অনুচববর্গেব সহিত ও বহু দলবল লই! [ বাঁজ! অশ্বসেনেব 
পু্রজন্ম উপলক্ষে ] দশ-দিন-ব্যাগী “স্থিতি প্রতীজ্যা+ উৎমব সম্পাদন 

কবিলেন ঃ প্র উৎসবে তুড়ি, মক, গমক, শঙ্খ, পণব, ভেরি; ঝল্লপরি, 
খবমুখী, হুড়ক,; মূরজ, হৃদ; ছুন্দুতি প্রভৃতি বাগ বাজিতে লাগিল। 

নানাবাগ্যের নানারবে নগব মুখবিত হইয়া উঠিল। সর্ববিধ শুক্ক, 
সর্ববিষ রাজকব ও সর্ববিধ কৃষিকর উঠাইয়া৷ দেওয়া! হইল। [ক্রয় 
বিক্রয় না থাকার ] দোকানে আদান প্রদান ও মাপ কব! ব1 ওজন করার 

কাজ উঠিয়া গেল। অদগ্-কুদণ্ড উঠিয়া! গেল। প্রজার গৃহে ভটের 
(নিপাহীর ) প্রবেশ নিবিদ্ধ হইল। শ্রেষ্ঠ গণিকাদিগের নৃত্য চলিতে 
লাগিল। নৃত্যার্দির তালে তালে মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল। টাঁটক৷ 
ফুলেব মালা শ্লান হইতে পায় নাই। পৌর জনগণ ও জানপদগণ সহ 
মমন্ত বাজ্যের লোক আনন্দ-উৎসবে ও খেলায় মাতিষা! বছিল। তাবপৰ 

রাজ! অশ্বসেন দশদিনব্যাপী “স্থিতি প্রতীজ্যা” উৎ্সব-কালে শত, সহ, 

লক্ষ যাগ (দক্ষিণাদান ), শত, সহত্র, লক্ষ দায় ( উপঢৌকনাদি ) শত, 
সহন্র পক্ষ ভাগ (সম্পত্তির অংশ ) দাঁন কবিলেন এবং দান করিবাব 

আদেশ দিলেন; [ এই উপলক্ষে ] তিনি শত, সহম্র ও লক্ষ উপহার 
(দান ) বরণ কবিয়া লইলেন ও ববণ কবিয়! লইবার আদেশ দ্িলেন। 

তারপর অনাদৃত অর্থৎ পার্থেব মাতাপিতা [ জন্মে ] প্রথম দিবসে 

“স্থিতি প্রতীজযা' সম্পাদন করিলেন, তৃতীয় দিবসে চন্দর-হুরয্য-প্রদর্শন 
কর্ম করিলেন, ষষ্ঠ দিবসে ধর্ম-জাগর্ধ্যা বিধি পালন কবিলেন। 



১৪৮ জিশচবিভ্তং 

বিইকৃকংতে নিবৃবত্তিএ অসুই-জন্ম-কম্ম-করণে সংপন্তে বারসাহ- 
দিবসে বিউলং অসণ-পাঁণ-খাইম-সাইমং উবকৃখরাবিংতি । “ভা 
মিত্ব-নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংবংধি-পবিজণং খক্িএ যু আমংতিভা 
তও পচ্ছা! ণহাঁযা কয়-বলি-কম্মা কয়-কোউিয়-মংগল-পারচ্ছিভা 
মংগল্লাইং পবরাইং বখাইং পরিহিয়া অগ্প-মহগ্ঘাঁভবণালংকির- 
সরীর। ভোয়ণ-বেলাএ ভোয়ণ-মংডবংসি ন্ুুহাঁসণ-বর-গরা৷ তেণং 

মিত্ব-নাইি-নিয়গ-সংবংধি-পরিজশেণং সদ্ধিং তং বিউলং অসণ-পাণ- 

থাইম-সাইমং আসাএমাণা বিসাঁএমাণা পরিভাএমাণা পবিভুবজে- 
মাণা বিহরংতি ॥ জিমির-ভুভু,্তরাগয়! বি য় ণং সমাণ! আয়ংতা 
চোক্খা পরম-ন্থুই-ভূয়া তং মিত-নাই-নির়গ-সরণ-সংবংধি- 
পবিজণং খত্তিএ য় বিউলেণং পুপ.ক-বথ-গংখমল্লালংকাঁবেণং 
সকারিংতি সম্মাণিংতি, সক্কারিভা সম্ঘাণিত্তা তদ্সেব মিত্ব-নাই- 
নিয়গ-দয়ণ-দংবংবি-পবিজণস্স খব্তিয়াণ য় পুরও এবং বরাসী ॥ 
পুবিবং পি ণং দেবাণুপ্রিয়া! অমৃহং এয়ংসি দাঁবগংসি গবভং 
বন্ধংতংদি সমাণংসি ইমে এয়ারবে অজ ঝথখিএ চিংতিএ পথিএ 
মণোগএ সংকগ্জে সমুপ-প্রজ জিখা 1 তং জহা £ জয়া ণং অম্হং এস 

দাবএ জাঁএ ভবিস্সই, তয় ণং এ়স্স দারগস্দ ইমং এয়াণুববং 
গুন্ং গুণ-নিপ.ফন্নং নামধিজ্জং কবিস্সামো । তং হোউ ণং অম্হং 
কুমাবে পাসে নামেণং ॥ 



জিনচরিত্র ১৪৯ 

একাদশ দিবসে জাতাশোচান্তবিধি অন্ুঠিত হুইবাব ' পর দ্বাদশ দিবস 
উপনীত হুইলে প্রচুর অশনীয়, পানীয়, সুখাছ। ও সুম্থাদ্য বস্ত প্রস্তত 

করাইলেন। করাইয়া মিত্র, জ্ঞাতি, কুটুষ্, জন, সন্বপ্ধীজন, প্ররিজন 
ও'নাক্কগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন | তার পৰে দ্নান করিযা [ বাস্তদেবতা! 

দ্রিগেব ] বলিকর্ম সমাপ্ত করিয়া, কৌতুকমর্গল' ( অর্থাৎ তিলকাদি বচনা, 
ধান-দুরবা-দধি-সর্ষপাদি স্পর্শ, ইত্যাদি ) ও প্রায়শ্চিত্ত (অশুভ নিবারণার্থে 
পাদম্পর্শ প্রভৃতি) সারিয়া, মঙ্গলজণক শ্রেষ্ট বস্ত্র পবিধান করিযা, অল্প 
অথচ মহার্খ অলঙ্কাবে অলঙ্কত হুইযা ভোঁজনবেল! সমাগত হুইলে 

তোজন মণ্ডপে গিয়া ও সকল মির, জ্ঞাতি, কুটুম, সন্ন্ধীজন ও পবিজন 
গণকে লইয়া তাহাদেব সঙ্গে সেই বিপুল অশনীয়, পানীয়, দুখা্ধ ও 

সুন্বাস্ত বস্তরাশি আহাঁব কবিয়! শ্বাদ-বিত্বাদ বুঝিষা পবিভাজন (ভাগ 

কবিষা পরিবেশন ) ও পবিভু্জন (সকলেব সঙ্গে তোজন ) কবিয়! 
রিহার কবিলেন। আহারেব পর আচমন ও মস্তাঁদি পবিফাব পূর্বক 
পুনরাচমনান্তে পবম শুচি হুইয়! তাঁহারা ( উপস্থানশালায় ) সমবেত 
হইলেন। তাবপর বিপুল পুষ্প, বস্ত্র, গন্ধমাল্য ও অলঙ্কারাদি দিয়া 
সেই সব মিত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, ত্বজন, সন্বন্ধী, পব্জন ও ক্ষত্রিয়গণকে 

সৎকারিত ও সম্মানিত করিয়া তাহাদের নিকট এই কথা বলিলেন ঃ 
প্ভো। দেবাধুপ্রিক্ণগণ ! পুর্বে যখন আমাদেব এই বালুক গর্ভে ছিল 
তখনই আমাদের মনোমধ্যে এইবপ ব্যাকুল প্রার্থনা সংকল্পিত হুইয়া- 
ছিল। আমাদের এই বালক যখন ভূমিষ্ঠ হইবে তখন এইসব গুণেব 
অনুরূপ গুণ-নিষ্পন্ন নাম রাখিব । ম্ুৃতরাং আমাদেব কুমাব নামে হউক 

পারবা 





জিণচরিত্তং 

অরিউ্ঠনেমী 

জিনচরিত্র 
অরিইনেমি 



অরিট্ভন্মী 

তেণং কালেণং তেণং সমএণং অবহা৷ অবিট্ঠনেমী পংচ-চিত্তে 
হোখা। তং জুহা। চিন্তাহিং চুএ চইত্বা গবভং বন্ধংতে। 

চিন্তাহিং জাএ। চিত্তাহিং মুংডে ভবিত্ব। অগাবাঁও অণগারিষং 
পববইএ। চিন্তাহিং অণংতে অথুভ্তরে নিববাঘাঁএ নিরাববণে 
ক্িণে পড়িপুন্নে কেবল-বব-নাণ-দংসণে সমুপ.পন্নে। চিত্তাহিং 
পরিনিববএ ॥ ১৭০ ॥ 

তেণং কালেশং তেণং সমএণং অরহা! অবিট্ঠনেমী, জে সে 
বাসাণং চউথে মাসে সত্তমে পকৃখে কত্তিয়-বহুলে, তস্স ণং কত্তিয়- 

ৰহুলস্দ বাবসী পক্খেণং অপবাজিয়াও মহাবিমাণাঁও ছতীসং 
সাগবোবম-ট্ঠিইয়াও অণংতবং চয়ং চইত্বা, ইহেব জংব,দ্ৰীবে 
দ্রীবে ভাবহে বাসে সোবিয়পুরে নয়বে সমুদ্দবিজয়স্স বন্নো 
ভাবিয়াএ সিবাএ দেবীএ পুবব-বন্তাববত্ত-কাল-সময়ংসি চিন্তাহিং 
নক্থত্তেণং জোগমুবাগএণং আহাব-বন্ংতীএ ভব-বকৃকংতীএ 

সবীর-বকৃতংতীএ কুচ্ছিংসি গৰ.ভত্তাএ বন্ধংতে । [ সববং তহেৰ 
সুবিণ-দংসণ-দরবিণ-সংহবণাইয়ং এখ ভাণিয়ব্বং ] [ পরিশিষ্ট গ | 
॥ ১৭১ ॥ 

তেণং কালেণং ভেপং সমএণং অবহা অবিট্ঠনেমী, জে সে 
বাসাণং পট়মে মাসে দোচ্চে পকৃখে সাবণ-স্ুদ্ধে, তস্স ৭ং সাবণ- 

সুদ্ধস্স পঞ্চমী পক্ুখেণং নবণহং মাসাণং বহুপত়িপুল্লাণং 
অদ্ধট্ঠমাঁণং বাইংদিয়াণং বিইকৃকংতাণং [ উচ্চট্ঠাণগএন্থ গহেস্ু, 
পট়মে চংদ-জোগে, সোমান্ু দিসান্ু বিতিমিবাস্ু বিস্ুদ্ধান্ু 

জইএন্ সবব-সউণেন্ু, পয়াহিশাণুকুলংসি ভূমি-সগ্সিংসি মারুরংপি 
পবায়ধসি, নিপ-ফন্প-মেয়ণিষংসি কালংসি, পমুই্য-পর্কিলিএনু 



অনিউঢনমি 

সেইকালে সেইসময়ে অর্হৎ অরিষ্টনেমি পঞ্চচিত্র হইন্লাছিলেন [ অর্থাৎ 

তাহার জীবনের পাঁচটি শুভ ঘটনা! চিত্রানক্ষত্রবোগে ঘটিয়াছিল। ] 
যথা £ চিত্রানক্ষত্রযোগে তিনি বিমানলোক হইতে চ্যুত হুইয়! গর্ভে 
প্রবেশ কবেন। চিন্রানক্ষব্রযোগে ভূমিষ্ঠ হন। চিত্রানক্ত্রযোগে 

মুণ্তিত হইয!৷ আগার ত্যাগপূর্বক অনাগারিত্ব গ্রত্জ্যা গ্রহণ করেন। 
চিন্রানক্ষত্রযোগে অনস্ত, অনুতর, নিব্যাঘাত, নিবাবরণ, কৃৎঘ্ন, গ্রতিপূর্ণ 

শ্রেষ্ঠ কেবল জ্ঞানদর্শনগলাভ করেন। চিত্রানক্ষব্রযোগে পবিনিবৃতত 

হন ॥ ১৭০ ॥ 
সেইকালে সেইসময়ে অহ্ৎ অবিষ্টনেমি বর্ষার চতুর্থ মাসে সপ্তম 

পক্ষে কাতিক মাসেব কৃষ্ণ, পক্ষে দ্বাদশ্গী তিথিতে অপরা্ছিত নামক 
মহাবিমানে ছত্রিশ সাগরোপম কাল অবস্থানের পর চ্ুত হইয়া এই 
জনুবীপ নামক দ্বীপে ভারভবর্য নামক বর্ষে সৌরিকপুর নগবে 
সমুদ্রবিজষ রাঁজার ভার্য! শিব! দেবীর কুক্ষিতে মধ্যরাত্র সময়ে চিত্রা 
নক্ষত্রের € সহিত চন্দ্রের ) যোগে [ বিমানলোকে ভোগ্য ] আহারক্ষয়, 
'তবক্ষষ ও শবীবক্ষয় হওয়াতে গর্ভরূপে প্রবেশ করেন। [ পুর্বোক্ত- 
রূপে» স্বপ্রদর্শন, দ্রবিণ-সংহবণ প্রভৃতি সব এখানে বলিতে হুইবে] 
[ পরিশিষ্ট গ ] ॥ ১৭১ ॥ ্ 

সেইকালে সেইসময়ে অর্থৎ অরিষ্টনেমি বর্ষার প্রথম মাসে দ্িতীষ 
পক্ষে শ্রাবণ মাসের শুরু পক্ষে পঞ্চমী তিথিতে পুর্ণ নয মাস সাডে 
সাত দিন গত হইলে [ গ্রহণ উচ্চস্থানগত হুইলে প্রথম চন্দ্রযোগে, 
দিক্সকল সৌম্য বিতিমিব এবং বিশুদ্ধ হইলে জ্যোতিষ অনুসারে 
সর্ব শুভ শকুনযোগে যখন অনুকূল দক্ষিণ পবন ভূমি স্পর্শ করিয়! 
মন্দ মন্দ বছিতেছিল, সর্বজনপদবাসিগণ যখন প্রমুদিত হ্ইস্সা ক্রীড়ারত 

0, 93790 



১৫৪ জিণচরিত্তং 

সব্ব-জাণবএন্সু ] পুববরস্তাবরত্ত-কাল-দনয়ংদি চিদ্তাহ্থিং নক্খন্তেণং 

জোঁগমুবাগএণং আরোগ্গানোগ্গং দাররং পরাবা। জন্মণং 

সমুদ্দবিজ়াভিলাবেণং নেয়ববং ভাব [ পবিশিষ্ট ঘ] তং হো 
কুমারে অরিট্ঠনেমী নামেণং। 

অবহা অবিট্ঠনেমী দক্খে ( দক্খ-পইন্ে পড়িববে আ'লীগে 
ভদ্দএ বিনীএ % ঞ%গ  আল্মা-পিইহিং দেবত্ত-গএঞহিং গুরু 
মহত্তরএহিং অব.ভণুনাএ সমভ্ত-পইয়ে পুণরবি লোয়ংভিএচিং 
জীয়কগ্সিএহিং দেবেহিং তাঁহিং ইট্ঠাহিং, কংভাহিং পিয়াহিং 
মণুয্াহিং মণামাহিং ওরালাছিং কল্লার্ণাহিং নিবাহিং ধন্নাহিং 
মংগল্লাহিং ির-মহুব-নন্সিবীরাহিং অপুণরুত্তাহিং বগৃগৃি 
অথববরং অভিনংদমাণা য় অভিখথমাণা রর এবং বয়াদী ॥ 
“জয় নংদা] জর ভদ্দা! ভদ্দরং তে খন্ভিয়-বর-বদভা ! বৃঞ্গাহি 
ভগবং লোগ-নাহা, সয়ল-ভগজ-ভীব-হিরং পবভ্তেকি ধর্দতিথং 

পরহির-ুহ-নিস্সেয়স-কবং সববলোএ সববজীবাণং ভবিদ্নই 1” 
ভি কট্টু জয়-জয়-সদ্দং পউংজংতি ॥ পুবিবং গি ণং অন্হগ 
অরিট্ঠনেনিস্স মাণুস্নাও গিহথ-ধন্মাও অগুত্তবে আভোইএ ' 
অপ পড়িবাহ্টি নাণ-দংসণে চোখা । তএ ণং অবহা অবিট্ঠনেনী 
তেণং অণুভ্তরেণং আহোইএণং নাঁণ-দংসণেণং অগ্পণো নিকৃখনণ- 
কালং আভোই ৷ -ভ্তা চিচ্চা ভিবননং চিচ্চা বলুন টিচ্চা ধণং 
চিচ্চা ধন, চিচ্চা বজ্জ চিচ্চা রট্ঠং, এবং বলং বাহথং কোসঃ 
কোট্ঠাগাবং চিচ্চা, পুবং চিট্চা, অংতেউন্ং চিচ্চা, জণ্বরং চি্চা, 
ধণ-কণগ-রয়ণ-নণি-দোত্বিব্-সংখ-দিল-প্লবাল-রত্তলযণনাইযং সংত- 

দাব-সাবএজ্জং বিচ্ছডডইন্া বিগ্্গোবইস্তা দাণং দায়ানেহিং 
পরিভাইত্তা, দাণং দহিয়াণং পরিভাইনা ॥ ১৭২॥ 



জিনচরিত্র ১৫৫ 

ছিল সেইকালে ] মধ্যরাত্রপমন্সে চিত্রাণক্ষত্রে [ সহিত চন্দ্রের ] যোগে 

সুস্থ-দেহা শিবা দেবীর পুত্রসন্তানরূপে হুস্থদেহে প্রন্থত হন ॥ 

জন্মকথা সমুক্রবিজয়েব নাম দিয়া বলিয়া যাইতে হইবে-** 

[ পবিশিষ্ট ঘ ].."যাবৎ*.*জুতবাং এই কুমার নামে অবিষ্টনেমি হউক ॥ 

অর্থৎ অরিষ্টনেমি দক্ষ, দক্ষপ্রতিজ্ঞ, আদর্শ বপবান্, কুর্মবৎ আক্ম- 

গুপ্ত, স্থুলক্ষণ, বিনীত হ্ইয়া......মাতাপিতার দেবত্বপ্রাপ্তি হইলে 

গুরুজন ও মহৎ ব্যক্তিগণের অনুমতি লইধা! স্বপ্রতিজ্ঞা সমাপ্ত কবেন 

[ অর্থাৎ পুর্বপ্রতিজ্ঞারপ অনাগারিত্ব গ্রত্রজ্যা গ্রহণ করেন ]| আবার 

প্রচলিত আচার অনুসাবে লোকান্তিক দ্বেবগণ সেই ইষ্ট, কান্ত, প্রিয়, 
মনোজ্ঞ, মনোবম, উদাব, কল্যাণকব, শুভ, ধন্ত, মর্গলাকর, মিত-মধুব" 

শোভন, অপুনকক্ত বাক্যে অনবরত অভিনন্দন করিতে করিতে ও 

স্তব কবিতে কবিতে এই কথা বলিলেন। 

জয় জয় হে নন্দক! জয় জয় হে ভদ্রক! তোমার ভত্র হউক, ছে 
ক্ত্রিয়-বব-বৃষত ! জাঁগরিত হুও হে ভগবন্ লোকনাথ! সকল জগজ- 

জীবেব হিতকব ধর্মতীর্থ প্রবর্তন কব। ইহা! সর্ব লোকে সর্ব জীবের 
শ্রেষ্ঠ হিতকর, সুখকব ও নিঃশ্রেয়সকর হইবে। এই বলিয়া! ভীহাঁর! 
জয়-য়-খ্বনি কবিতে লাগিলেন। 

অর্থৎ অবিষ্টনেমি মলুব্যধর্মূলত গারহস্থ্য ধর্ম গ্রহণ (অর্থাৎ বিবাহ) 
কবিবাব পূর্বেও তীহার অনুত্তর অপ্রতিপাতী আভোগিক জ্ঞানদর্শন 
ছিল। লেইভন্ত তখন অর্হৎ অবিষ্টনেমি সেই অন্ততব আভোখিক 
জ্ঞানদর্শনবলে আপন নিঙ্রমণ-কাল দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেখিতে 
পাইয়া তিনি তাহার সমস্ত হিরণ্য ত্যাগ কবিয়াছিলেন, হ্বর্ণ ত্যাগ 

করিষাছিলেন, ধন ত্যাঁগ কবিয্লাছিলেন, ধান্ত ত্যাগ করিষাছিলেন, 

বাত্যত্যাগঃ রাষট্রত্যাগ, বলত্যাগ, বাহ্নত্যাগ, কোবত্যাগ, কোষ্ঠাগাব- 
ত্যাগ, পুরত্যাগ, ' অন্তঃপুবত্যাগ ও জনপদত্যাগ কবিয়াছিলেন। 
কনক, বন্ধ, মণি মৌক্তিক» শঙ্খ, শিলা, প্রবাল, বক্তরভ্বাদি সমস্ত সারধন 
ত্যাগ কবিষা, অবজ্ঞা কবিয়া দাতৃগণেব সাহায্যে বিলাইবা দিয়াছিলেন 

এবং দায়গ্রস্ত (দবিদ্র) দিগের মধ্যে দান বরিয়াবিলাইয়াছিলেন ॥ ১৭২ ॥ 



১৫৬ জিণচরিত্তং 

জে সে বাসাণং পঢ়মে মাসে দোচ্চে পক্খে সাবণ-সুদ্ধে, 
তম্সণং সাবণনুদ্ধস্স ছট্ঠী-পকৃখেণং পুববণ হ-কাল-সময়ংসি উত্তব- 
কুবাঁএ সীয়াএ স-দেব-মণুয়াস্থবাএ পবিসাএ অথুগম্মমাণ-মগ্গে 

( সংখিয়-চক্ষিয়-মংগলিয়-মুহ-মংগলিয়- বদ্ধমাঁণ- পুসমাঁণ- ঘংটিষ- 
গণেহিং তাহিং ইট্ঠাহিং কংতাহিং পিয়াহিং মণুন্লাহিং মণীমাহিং 

ওবালাহিং কল্লাণাহিং সিবাছিং ধন্নাহিং মংগল্লাহিং মিষ-মহুব- 
সস়্সিরীয়াহিং হিয়য়-পল্হায়ণিজ্জাহিং অট্ঠ-সইযাহিং অ- 
পুণরুভ্ভাহিং ব্গৃগৃহিং গিবাহিং অণববয়ং অভিনংদমাণা অভিসং- 
থণমাণা য় এবং বয়াসী ॥ “জয় নংদা ! জয় ভন্দা! ভদ্দং তে, 

অভগ্গেহিং নাণ-দংসণ-চাবিত্তেহিং অজিয়াইং জিণাহিং ইংদিয়াইং 

জিয়ং চ পাঁলেহি সমণ-ধন্মং জিয়বিগ্ঘেো! বি য় বসাহিং তং 

দেব। সিদ্ধি-মন্ছো নিহণাঁহিং বাঁগ-দোঁস-মল্লে তবেণং ধিই-ধণিয়- 
বদ্ধ-কচ্ছে মদ্দাহি অটঠ-কম্ম-নত্তু, ঝাশেণং উত্তমেণং সুকেণং, 
অপৃপমত্তো হরাহি আবাহণা-পড়াঁগং চ, বীব ! তেলুক-রংগ-মন্যো 
পাব য় বিতিমিবং অণুত্তরং কেবল-বর-নাণং, গচ্ছ য় মুক্খং পবং 
পয়ং জিণ-ববোবইট্ঠেণ মগ্গেণং অকুটিলেণং হংতা পরী-সহ-চমুং! 
জব খত্তিয়-বব-বসভা ! বহ্ইং দিবসাইং বহুইং পক্থাইং বহুইং 
উউইং বহৃইং অয়ণাঁইং বহুইং সংবচ্ছবাইং অভীএ পবীসহোব- 
সগ্গাঁণং, খংতি-খাঁম-ভয়-ভেববাণং, ধম্মে তে অবিগ্ঘং ভবউ 1” 

তি কট্টু জয়-জয়-সন্দং পউংজংতি ॥ তএ ণং অবহা! অবিট্ঠনেমী 
নয়ণ-মালা-সহস্সেহিং পিচ্ছিজ্জমাণে২ বয়ণ-মালা-সহষ্সেহিং 
অভিথুববমাঁণে২ হিয়য়-মালা-সহস্সেহিং উন্নংদিজ্ঞমাণে২ মণোবহ- 
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বর্ষার প্রথম মাসে দ্বিতীষ পক্ষে শ্রাবণ মাসেব শুরু পক্ষে ষষ্ঠী 

তিখিতে পূর্বারু সময়ে উত্তরকুবা নামক শিবিকায় আরোহণ কবিয়া 

ঘ্বারাষতী নগবীব মধ্য দিয় নির্গত হন) দেবঃ মনুষ্য ও অন্থ্রগণ 
দলে দলে তাহাঁব অন্ুগমন কবেন। শাছ্িক, চাক্রিক, মার্লিকঃ 

মুখমালিক, বর্ধমান ( নববাহী নব), পুস্যমাণ (ভাট ), ও ঘা্টিকগণ ' 
সেই ইষ্ট, কান্ত, প্রিয়, মনৌজ্ঞঃ মনোরম, উদার, কল্যাঁপকব, শুভ, 

ধন্ত, মঙ্গলাকব, মিত-মধুব-শোতন, হৃদয় গ্রহলা দন, অষ্টোত্তবশত অপুনকভ্ 
বাক্যে অনববত অভিনন্দন করিতে কবিতে ও স্তব করিতে কবিতে এই 
কথা বলিল ॥ জয় জয় হে ননদক! জয জয় হে ভদ্রক ! তোমাব তগ্র হউক। 

অভগ্র ( অখণ্ড) জ্ঞানদর্শন ও চরিব্রম্থারা তোমার অবিজিত ইন্দ্রিয়গুলি 

জয় কর। তোমার সম্যগৃবিজিত শ্রমণধর্ম পালন কৰ। হছে দেব! 
বিশ্সসমূহ জয় করিয়া লিদ্ধি মধ্যে কাল কাটাও। তপন্তাপ্রভাবে 

রাগ (আসক্তি) -দোষ কূপ মল্পকে বিনাশ কব। ঘ্ৃতি রূপ ধটিকা 
দিয়া কাছা! বাধিষ! উত্তম পবিত্র ধ্যান দ্বাবা অষ্ট কর্মশত্র মর্দন কর। 
অগ্রমত হই! আরাধনা-পতাকা বহন কর। হে বীব। এই ত্রৈলোক্য 

বঙ্গ [ মঞ্চ] মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ অন্ুত্তব কেবল-জ্ঞানদর্শন লাভ কর, 
যাহাতে [অজ্ঞান ] তিমিবেৰ আবিলত! নাই। শ্রেষ্ঠ জিনগণ কর্তৃক 
উপদিষ্ট অকুটিল মার্থে গমন করিষা পরমপদ মোক্ষে উপনীত 

হও। বিদ্লসমূহের চমূ তুমি বিনাশ করিযাছ। জয় জয হে ক্ষত্রিয়- 
বর-বৃষত! বছ দিবস বহু পক্ষ, বছ মাস, বহু খতু, বহু অয়ন, বহু 

সংবৎসব ধরিয়া নানা বিদ্ধ ও নানা উপসর্দকে ভয় না কবিয়! তুমি 
ভয় ও বিপদে সহিফুতা অবলম্বন কবিতে সক্ষম হুইয়াছ। তোমার 
ধর্মে অবিদ্ন হুউক। এই বলিয়া [ তাহাবা ] জয়-জয়-ধ্বনি কবিতে 
লাগিলেন! তাবপব [ অর্থৎ অবিষ্টনেমিব নগব-নিজ্জান্তি-পথে ] সহ্শ 
সহ নযনমালা তাহাকে দেখিতে লাগিল, সহ্শ্র সহম্র বদনমালা তাহার 

স্ব কবিতে লাগিল, সহন্র সহত্র হ্বদয়মাল! তাহাকে অভিনন্দন কবিতে 
লাগিল, সহত্র সহত্র মনোবথমালা তাহাকে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। 
কাস্তিঃ দ্ূপ ও ওণেব জন্ত সকলে তাহাকে কামনা করিতে লাগিল । 
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মাঁলা-সহস্সেহিং বিচ্ছিপ্নমাণে২ কংতি-বব-গুণেহিং পচ্ছিজ্জমাণে২ 

অংগুলি-মালা-সহস্সেহিং দাইজ্জমাঁণে২ দাঁহিণ-হথেণং বহণং নব- 
নাবি-সহস্সাণং অংজলি-মালা-সহস্সাইং পড়িচ্ছমাণে২ভবণ-পংতি- 
সহস.সেহিং সমইচ্ছমাণে২ তংতি-তল-তাল-তুড়িয়ং-ঘণ-মুইংগ-গীয- 

_ বাইয়-ববেণং মহুবেণ য মণহরেণং জয়-সন্দ-ঘোস-মীসিএণং মংজু- 
মংজুণা! ঘোসেণ য় পড়িব,জ্বামাণে সবিবডটীএ সব্বজুঈএ সবব- 
ৰলেণং সবব-বাহণেণং সবব-সমুদ্ধয়েণং অববায়বেণং সবব-বিভূঈএ 
সবব-বিভূসাঁএ সবব-সংভমেণং সব্ব-সংগমেণং সবব-পগঈএহিং 
সবব-নাড়এণং সব্ব-তালাঁয়বেহিং .সব্বোবোহেণং সবব-পুপ্ফ- 

মল্লালংকার-বিভূসাঁএ সবব-তুড়িয়-সন্দ-সংনিণাএণং মহয়া ইভটীএ 
মহয়া জুঈএ মহয়৷ বলেণং মহয়া৷ বাঁহণেণং মহয়া৷ বব-ভুড়িয়- 
জমগ - সমগ-প্পবাইএণং সংখ-পণব-পড়হ-ভেবি-বঝল্পবি-খরমুহি- 
ছুংদেহি-নিগৃঘোস নাইয় রবেণং ) বাববীএ নগবীএ মন্ংমত্যোণং 
নিগ্গচ্ছই । -ত| জেণেব বেবইএ উজ্জাণে, তেণেব উবাগচ্ছই ॥ 
-স্তা অসোগ-বর-পাঁয়বস্স অহে সীয়ং ঠাবেই। -ন্তা সীয়াও 
পচ্চোরুহই ৷ -ভ্তা সয়মেব আভবণ-মল্লালংকাবং ওমুয়ই। -ত্তা 
সয়মেব পংচ-সুট্ঠিংং লোষং কবেই। -ন্তা ছট্ঠেপং ভত্বেণং 
অপাণএণং চিন্তাহিং নক্খত্তেণং জোগমুবাগএণং এগং দেবদুসং 
আদা এগেণং পুবিস-সহস্সেণং সদ্ধিং মুংডে ভবিত্তা অগাবাও 
অণগারিয়ং পববইএ ॥ ১৭৩ ॥ 

সে আবহা ৭ অরিট্ঠনেমী চউপপরন্নং বাইংদিয়াইং নিচ্চং 
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সহল্র সহম্র অঙ্কুলিমাল! তীহাব দিকে নির্দেশ কবিতে লাগিল। বহু 
সহম্র নরনারীর সহজ সহত্্ অঞ্জলিমালা তিনি দক্ষিণ হস্তে প্রতিনন্দিত 
করিতে কবিতে চলিলেন। সহমত সহ্ম্র ভবনপংক্তি অতিক্রম 

করিষ! চলিলেন। তন্ত্রী (বীণা) কবতাণ, তূর্য, ঘনমুদক্গ প্রভৃতি 

সহযোগে গীতবাদ্য হইতে লাগিল। তাহাৰ সঙ্গে মধুর ও মনোহব 
জয়ধ্বনি মিশিতে লাগিঙগ। সেই মঞ্জু মধুব জযধ্বনিতে [ নগববাসি- 
গণ] প্রতিবোধিত হইতে লাগিল। বিপুল প্রশ্র্ষের উপযোগী 
জণক-জমকসহকারে, সব বল, বাহন, লোকজন ও অনুচরবর্গ লইয়া, 
সব আদব, বিভূতি, ভূষণ, সম্তরম, সংযোগ, প্রগতি, নট-নটা, তালাচর এবং 

সমন্ত অববোধ ( অস্তঃপুব ), সমব্ত পুষ্পমাল্য, অলঙ্কার, ভূষণাঁদিসহ 

ঢাঁক-ঢোল বাছ্ানিনারদদে নগব মুখবিত কবিয়! চলিতে লাগিলেন। 

মেইসব জণাকজমক বলবাঁহন লোকজন তৃর্য যমক-সমগ-বাস্ত ও শঙ্খঃ 
পণব, পটছ, ভেবী, বগ্লবী, খরমুখী, ছুন্দুভি প্রভৃতিব নিখোষ ও 
নিনাদে ও লোকের কোলাহলে নগবী মুখবিত হই! উঠিল। 

প্বাবাবতী নগরীব মধ্য দ্রিষী তিনি নগবীব বাহিবে নিঙ্ছান্ত 

হইলেন। নির্থত হুইয়া৷ বেবতিক1 নাঁমক উদ্যানে শ্রেষ্ঠ অশোক- 
পাদপের নীচে শিবিকা স্থাপন কবাইলেন। শিবিক! স্থাপন 
কবাইয1 শিবিকা হইতে অববোহুণ কবিলেন। অববোহণ কবিষা 

স্বয়ং আঁভবণ মাল্যালঙ্কাবাদি খুলিষা ফেলিলেন। খুলিষা৷ ফেলিষা 
ত্বযং পাচ মুষ্টিতে মাথাব সব কেশ উৎপাটন কবিষা! ফেলিলেন। 
ভাবপব প্রতি তৃতীষ দিবসে একবাবমাত্র পানীক্-বিহীন আহাৰ 

গ্রহণে ব্রত লইয়! চিত্রা নক্ষত্রের [ সহিত চন্দ্রের] যোগে একখানি 
মাত্র দেবদৃষ্য (বস্ত্র) লইয়া! এক সহশ্র পুকবসহ মুণ্ডিত হুইয্লা আগাব 
€গৃহবাস ) ত্যাগ কবিষা অনাগাবিত্ব প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিলেন ॥ 
১৭৩ ॥ 

অর্থৎ অবিষ্টনেমি চুয়ান্ন বাত্রিদিন ধবিয়] সর্বক্ষণেব জন্য খোলা- 
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বোসট্ঠ-কাএ চিয়ন্ত-দেহে, [ বাসী-চংদপ-সমাণ-কপপে সম- 
তিণ-মণি-লেট্-কংচণে সম-ছুক্খ - স্থহে ইহলোগ - পরলোগ- 
অপপরড়িৰন্ধে জীবিয়-মরণে নিববকংখে সংসাব-পারগামী কম্ম- 
সংগ-নিগ্ঘায়ণট্ঠাএ অবভূট্ঠিএ এবং চ ণং বিহরই। তস্দ 

ণং ভগবংতস্স ] পণপন্নইমস্দ বাইংদিয়স্স অংতরা কট্টমাণস্স, 
জে সে বাসাণং তচ্চে মাসে পংচমে পকৃখে আসোয়-বহুলে, 
তস্ন ণং আলসোয়-বছলস্ন পন্নরসী পকৃখেণং দিবসস্দ পচ্ছিমে 

ভাগে উজ্জিংত-সেল-সিহরে বেড়স- [ বড-] পায়বসংস অহে 
অট্ঠমেশং ভভ্বেণং অপাঁণএণং চিন্তাহিং নক্খত্রেণং জোগ- 
মুবাগএণং ঝাণংসতবিয়াএ বট্রমাণসংস অণংতে অণুত্বরে নিব্বাঘাএ 
নিরাববণে কমিণে পড়িপুন্নে কেবল-বব-নাণ-দংসণে সমুপপ্রন্নে। 
[ তএ ণং ভগবং অবিট্ঠনেমী অরহা জাঞ জিণে কেবলী 

সব্বনূ, সব্বদবিসী স-দেব-মণুয়ান্থবসস লোগস্স পবিয়ায়ং 
জাঁণই পাঁসই, সবব-লোএ সবব-জীবাণং আগইং গইং থিইং 
চবণং উববায়ং তক্কং মণো মাণসিয়ং ভুত্ং কড়ং পড়িসেবিয়ং 
আবী-কম্মং বহো-কম্মং অবহা অরহসসভাগ্রী তং তং কালং মণ- 

বয়ণ-কায়-জোগে বষট্রমাঁণাণং ] সবব-লোএ সবব-জীবাণং ভাবে 
জাণমাণে পাসমাঁণে বিহবই ॥ ১৭৪ ॥ 

অবহও ণং অবিট্ঠনেমিস্স অট্ঠারস গণা অট্ঠাবস 
শীণহরা হোখা। ॥ ১৭৫ ॥ 



জিনচরিত্র ১৬১ 
গাষে দেহের যত্ব ত্যাগ করিয়! স্বদেহ উৎসর্গ করিকাছিলেন। | বিষ্ঠা- 
চন্দনে সমান জ্ঞান, তৃণ-মণি-লেই-কাঞ্চনে সমান; ছুঃখ-থখে উদাসীন, 
ইহলোক-পরলোকে অপ্রতিবদ্ধ, জীবন-মরণে আকাজ্জাবিহীন, সংসার- 

পারগামী, কর্মসঙ্গ বিনাশের অন্ত অভ্যুতিত--এই ভাবে বিহার 
কবিতে লাণিলেন। নেই ভগবান্ অবিষ্টনেমিব ] পঞ্চান্লন দিনের 

দিনে বর্ধাব ভৃতীয মাসে পঞ্চম পক্ষে আশ্বিনের কৃষ্ণ পক্ষে পঞ্চদশী 
(অমাবন্তা ) তিথিতে দিবসের শেষ ভাগে উজ্জিন্ত শৈল শিখবে 

বেতস [ পাঠাস্তরে বট ] পাদপমূলে প্রতি চতুর্থ দিবসে একবাবমাত্র 
পানীয়বিহীন আহার গ্রহণেব ব্রত লইয়া চিত্রা নক্ষত্রেক [সহিত 
চন্দ্রের] যোগে ধ্যানমগ্ন অবস্থান অনন্ত, অনুত্তর, নির্ব্যাঘাত, নিবাবরথ, 

কত, গ্রাতিপুর্ণ “কেবল” নামক জ্ঞানদর্শন সমুৎপর হুয়। 

[ তখন অর্থৎ অবিষ্টনেমি অর্থৎ হুইলেনঃ জিন হইলেন, কেবলী 
হুইলেন, সর্বজ্ঞ হইলেন, সর্ধদর্শী হইলেন। তখন তিনি দেব, মহুস্ত 
ও অন্থরগণ সহ সর্ব লোকের পর্যার জানিতে পাঁরেন ও দেখিতে 
পান। সর্বলোকে পর্বজীবের পর্যায় জানেন। কে কোথ] হইতে 
আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কোথায আছে, কোন্, জন্মে ( মনুস্থা 
পণ্ড বা অন্ত কোনও মর্ভাজীব অথবা দেবতা, অন্থুর বা তির্ধ্যগৃ 
যোনিতে) কে কি কবিতেছেঃ কোথায কাহাঁব উপপাত হইতেছে, 
কে কি তর্ক কবিতেছে, কে কি মনে ভাবিতেছে, কে কি মানসিক. 
(ইচ্ছা) করিতেছে, কে কি খাইযাছে বা খাইতেছে, কে কি 
করিস্জাছে ব1! করিতেছে, কি কাহার ইচ্ছা, প্রকাশ্ত কর্ম, গোপন 
কর্ম সমস্তই তিনি জানিতে পাবেন ও দেখিতে পাঁন। অর্থতের 
নিকট কোনও বহস্য (গোপন) থাকে না। তাই সেই-সেই কাল, 
মন, বচন ও কায় যৌগে তিনি বর্তমানবৎ দেখিতে পান। ] সব- 
লোকে সর্বজীবের সর্বভাব জানিয়! ও দেগ্সিষা তিনি বিহাব 
করেন ॥১৭৪॥ 

অর্থৎ অবিষ্টলেমিব আঠাবো গণ ও আঠাবে! গণধব ছিল ॥ ১৭৫ | 

0.৮ 93. 
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অবহও ণং অবিট্ঠনেমিস বব্দত্ত-পামোক্খাও অট্ঠারস 
সমণ-সাহস.সীও উক্কোপিয়! সমণ-সংপয়া হোঁথা। ॥ ১৭৬ ॥ 

অবহও ণং অরিট্ঠনেমিসস অজ্ঞ - জক্খিণী-পামোক্থাও 
চত্তালীসং অজ্ঞিয়া - সাহস.সীও উকোসিয়া অজ্ভিয়া - সংপয়া 
হোথা ॥ ১৭৭ ॥ 

অবহও ণং অরিট্ঠনেমিসজ নংদ-পামোক্খাণং সমণোবাস- 
গাণং এগা সয়-সাহসসী অউণত্তরিং চ সহসংসা উক্যোসিয়া 
সমণোবাসগ-সংপয়া হোখা! ॥ ১৭৮ ॥ 

অরহও পং অরিট্ঠনেমিস্স মহান্থব্বয়-পাঁমোক্খাণং ভিন্লি 
সয় - সাহদসীও অউণত্তবিং চ সহজ! উক্কোসিয়া সমণো- 

বাসিয়াণং সংপয়া হোখা৷ ॥ ১৭৯ ॥ 

অরহও ণং অবিট্ঠনেমিস্ন চন্তাবি সয়! চউন্দস-পুববীণং 
অজিণাণং জিণসংকাসাঁণং সব্বকৃখব - সঙ্লিবাঈণং জিশৌ বিব 
অবিতহং বাগবমাণাণং উক্বোসিয়া চউন্দসপুববীণং অংপয়া 

হোখা। ॥ ১৮০ ॥ 

পন্নবস সয়৷ ওহি-নাণীণং, পন্নরস সয়া বেউব্বিষাঁণং, দস 
সয়া বিউল-মঈশং, অট্ঠসয়া বাঈশং, সোলসসয়! অনুভ্তবোব- 

বাইয়াণ, পন্নবস সমণসয়া সিদ্ধা, তীসং অজ্ঞিয়া - সয়াইং 
সিদ্ধাইং। অবহও ণং অরিট্ঠনেমিস্স ছুবিহা! অংতগড়- ভূমী 
হোথা। তংজহা। জুগংতগড়্*ভূমী য় পরিয়ায়ংতগড়-ভূমী য়। 

জাব অট্ঠমাও পুবিস-জুগাও জুগংত-কড়-ভূমী, ছুবালস-পবিরাএ 
অংতমকাপী ॥ ১৮১ ॥ 

তেণং কালেণং তেণং সমএণং অবহা৷ অবিট্ঠনেমী তিন্নি 

বাস-সয়াইং কুমাঁব-বাস-মন্থে বসিত্ত। চউপন্নং বাইংদিযাইং 
ছউমথ-পবিয়ায়ং পাউণিতা, দেস্থণাইং সত্তবাস-সয়াইং কেবলি- 
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অর্থৎ অবিষ্টনেমিব অষ্টাদশ সহন্র শ্রমণ লইয়া একটি উত্বষ্ট শ্রমণ- 

সম্পদ ছিল। বরদত্ত ছিলেন তাহাদের মুখ্য | ১৭৬ | 

অর্থৎ অকিষ্টনেযিব চল্লিশ সহ আধিকা৷ লইয়া! একটি উত্বষ্ট 

আঁধিকা-সম্পদ্ ছিল। আর্যা ষক্ষিণী ছিলেন তীহাদেব মুখ্য! ॥ ৯৭৭ ॥ 

অর্থৎ অরিষ্টনেমিব একশত উনসত্তর সহজ শ্রমণৌপাঁসক লইয়া 

একটি উৎকৃষ্ট শ্রযণোপাসকসম্পদ্ ছিল। নন্দ ছিলেন তাহাদের 

মুখ্য | ১৭৮ ॥ 

অর্থৎ অবিষ্টনেমির তিন শত উনসত্ভব সহল্স শ্রমণোপাসিকা 

লইয়া একটি উৎকুষ্ট শ্রমণোপাসিকাসম্পদ্ ছিল। মহান্ুব্রতা ছিলেন 

তাহাদের সুখ্যা ॥ ১৭৯ ॥ 

অর্থৎ অরিষ্টনেমির চারিশত চতুরদশপূর্বা লইয়া একটি উৎকুষট 
চতুদশিপূর্বা-সম্পদ্ ছিলেন। তীহারা জিন না হইলেও জিন-সঙ্কাশ 
ছিলেন এবং সর্ববিধ অক্ষরসন্নিপাত জানিতেন। জিনগণেব স্ায়ই 
তীহাবা অবিতথভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন ॥ ১৮০ ॥ 

পঞ্চদশ শত অবধি-জ্ঞানী, পঞ্চদশ শত বৈভূত্যবিদ্ভাবিৎ, দশ শত 
বিপুলমতি, অষ্টশত বাদী, বোল শত অনুত্তরোপপাতী, পঞ্চদশ শত 
সিদ্ধ শ্রম, ত্রিশ শত সিদ্কা আধিকা ছিলেন। অর্থৎ অরিষ্টনেমির 
দ্বিবিধ অস্তরকৎ ভূমি ছিল। ষুগাস্তকৃৎ ভূমি ও পর্ষাযাস্তকৎ ভূমি! 
অষ্টম পুকব পথন্ত যুগান্তকুৎ ভূমি এবং দ্বাদশ বর্ষ পর্যায়াস্তকৎ ভূমি 
তিনি কবিয়াছিলেন 1১৮১ ॥ 

সেইকালে সেই সময়ে অর্থৎ অরিষ্টনেমি তিনশত বৎসব কুমাৰ 
ছিলেন, চুষার রাবিদিন ছন্স্থ পর্য্যারে ছিলেন, কিঞিল্প]ান সাতশত 
বসব কেবলী পর্য্যাক্সে ছিলেন, মোট সহত্র বৎসব তাহার আয়ুফ্ধাল 
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পবিরায়ং পাউণিত্বা, এগং বাস-নহস.সং সব্বাউয়ং পালইত্তা, 
খীণে বেয়ণিজ্জাউির-নাম-গোন্ডে ইমীসে ওসপ্রিণীএ দুসম-স্থনমাএ 
সমাঁএ বহু-বিইকৃকংতাঞ্র, জে সে গিম্হাণং চউথে মাসে অট্ঠমে 

পক্খে আসা়-মুদ্ধে, তদ্স ণং আসাড়-নুদ্ধসূস অট্ঠমী-পক্খেণং 
উপ.পিং উজ্জিংত-সেল-পিহরংসি পংচহিং ছভীসেহিং অণগাব- 
সএহিং সদ্ধিং মাদিএণং ভত্তেণং অপাঁণএণং চিন্তানকৃখভেণং 
জোঁগমুবাগএণং পুবব - রত্াববন্ত - কালি .- লময়ংদি নেসজ্জিএ 

কালগএ [ গ্রণ ৮০০ ] বিইকৃকংতে সমুজ্জাএ ছিন্ন-জাই-জবা-মবণ- 

বংধণে দিদ্ধে বুদ্ধে মুত্তে অংতগড়ে পরিনিববুড়ে সবব-ছুক্খ- 

পৃপহীণে ॥ ১৮২ ॥ 

অবহও ণং অরিট্ঠনেমিস্স কালগয়স্দ বিইকৃকংতস্দ 
সমুজ্জাঅস্ন ছিন্ন-জাই-ভ্রবা - মবণ - বংধণদ্স সিদ্ধদ্দ বদ্ধসূদ 
মুত্ত্স অংতগড়দ্স পরিনিবন্ডস্ন সব্ব - ছুকৃখ-প্রহীণস্ 
চউরাসীঈং বাঁস-সহসসাহিং বিইকৃকংতাইং, পংচাসীইনসংস 

বাস-সহসস্রনস নব বাস-সয়াইং বিইকৃকংতাইং দসনস.দ য় 
বাস-সরস অরং অসীইমে সংবচ্ফবে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৩ 1 



'জিনচরিত্র ১৬৫ 

ছিল। এই আয়ুফালেব অস্তে বেদনীক্ব-নাম-গত্র [ নিঃশেষে ] ক্ষষ 

হইলে এই অবসর্পিণী কালপ্রবাহে ছুঃসম-মুষমা যুগেব বহু লম! গত 
হইলে গ্রীম্মের চতুর্থ মাসে অষ্টম পক্ষে আযাঢ মাসের শুরু পক্ষে 
অষ্টমী তিথিতে উজ্ধিন্ত শৈলশিখরে পীচশত ছত্রিশজন অনগাবের 

সঙ্গে প্রতি মাসান্তে একবারমাত্র পানীয়বিহীন আহার গ্রহণেব ব্রত 
লইয়া চিত্রানক্ষত্রেব [ সহিত চন্দ্রের ] যোগে মধ্যপাত্র সময়ে উপবিষ্ট 

অবস্থায় কালগত হন, ব্যতিক্তান্ত হন, সমুদ্যাত হনঃ জন্ম-জরা- 

মরণের বন্ধন ছেদন কবেন, সিদ্ধ হুন, বুদ্ধ হন, মুক্ত হন, অন্তর্ৎ হন, 
পবিনির্বাণ লাভ করেন, সর্বনূখপ্রহীন হন ॥ ১৮২॥ 

অর্থৎ অরিষ্টনেমির কালগত, ব্যতিক্রাস্ত, সমুদ্যাত, ছিন্ন-জরা- 
মরণ-বন্ধন, সিদ্ধ, বুদ্ধঃ মুক্ক, অন্তকৃৎ» পরিনির্বাণপ্রাপ্ত এবং সর্বদূঃখ- 
গ্রহীন হইবার পর চুরাশি সহত্র বৎসর গত হুইয়াছে। পচাশি 
সহজ বৎসরেব নয় শত বৎসর কাটিয়াছে, দশম শতকের অশীতিতম 
বৎসর চলিতেছে ॥ ১৮৩ ॥ 



পরিশি৪ গ 
১৭৯ ভুতের অংশ 

অবহা ণং অবিট্ঠনেমী তিনাণোবগঞ যাবি হোথা। 

চইস্সামি ত্তি জাণই, চয়মাণে ন জাণই, চুএ মি ত্তি জাণই। জং 
রয়ণিং চ ণং অবহা অবিট্ঠনেমী সিবাএ দেবীএ কুচ্ছিংসি গব.- 
ভন্তাএ বন্ধংতে, তং বয়ণিং চ ণং সা সিবা দেবী সয়ণিজ্জংসি 

নুত্ত-জাগরা ওহীবমাণী২ ইমে এয়ারূবে ওরালে কল্লাণে সিবে খল্ে 
মংগল্লে সস.দিবীএ চোদ্দস মহাস্থমিণে পাসিত্তা ৭ং পড়িবদ্ধা ॥ 
তং জহা 

গয় বসহ সীহ অভিসেয় 

দাম সসি দিণয়বং ঝয়ং কুংভং | 

পউমসব সাগব বিমাণ 
ভবণ রয়ণুচ্চয় সিহিং চ ॥ 

তএণং সা দিবা দেবী তে স্থুমিণে পাসতি । তে স্ুমিণে 

পাসিত্তা ং পড়িব,দ্ধা সমাণী হট্ঠ-তুট্ঠ-চিতমাণংদিয়া গীইমণা 
পবম-সোঁমণপিয়া হবিস-বস-বিদপপরমাণ-হিয়য়া ধারা-হয-কষং 
বুষং পিব সমুস সসিয়-বোমকুবা সুমিণোগ্গহং কবেই । কবিত্তা 
সয়ণিজ্জাও অব্ভুট্ঠেই । অব্ভুট্ঠিত্তা অতুবিষং অচবলং 
আবিলংবিয়াএ রায়হংস-সবিসীএ গঈএ জেণেব সমুদ্ববিজয়ে 
বায়া তেণেব উবাগচ্ছই । উবাগচ্ছিন্তা সমুদ্ববিজঘং বায়াঁণং 
জএণং বিজএণং বদ্ধাবেই। বদ্ধাবিস্তা ভদ্দাঁসণ-বব-গয়া আসখা 
বীদথা ুহাসণ-বর-গয়া কবরল-পবিগ্গহিরং সিবসাবভং 

দস-নহং ম্থএ অংজলিং কট্টু এবং বযাসী ॥ “এবং খলু অঙ্গং 
দেবাঁণুপপিযা! অজ্জব জয়ণিজ্জংসি সু্ত-জাগুরা ওচীরগাণী 



পরিশিষ্ট গ 
৯৭৯ সুত্রের অংশ 

অরহ] অরিষ্টনেমি ত্রি-জ্ঞানোপেত ছিলেন । “ছ্যুত হইব" ইহা! জানি- 
(তেন/চ্যুত হইতেছি” ইহা জানিতেন না,চ্যুত হইযাছি' ইহা! জানিতেন। 
যে রজনীতে অরহা অরিষ্টনেমি শিবা দেবীর কুক্ষিতে গর্ভরূপে প্রবেশ 

করেন, সেই র্জনীতে সেই শিব1 দেবী শ্যায় শুইয়া! অর্দা-সুপ্ত অর্ধ-জাগ- 

রিত অবস্থায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে এই উদার, কল্যাণ, শিব, ধন্ত, মালল্যঃ 
সশ্ীক চতুর্দশ মহাম্বগ্র দেখিয়া জাগিক্পা উঠেন। সেগুলি এই £ 
গজ, বুষত, দিংহ১ অভিষেক, [ পুষ্প- ] দাঁম, শশী, দিবাকর, ধ্বজঃ কুভ্ত 

পন্ম-সরোবধর, সাগরঃ বিমাঁন-ভবন, বদ্ধোচ্চন়্ এবং [ জলম্ত অগ্নি- ] 

শিখা । তাবপর শিবা দেবী সেই সব ম্বপ্ন দেখিলেন। সেই সব ্বপ্র 
দেখিষা! জাগিয়া উঠিয়া হষ্ট-তুষ্ট-চিতা, আনন্দিতা, প্রীতিমনা, পরম- 
সৌমনভ্ত-সম্পন্না, হর্যবশে প্রসারিত-হদক়্া, [ বৃষ্টি-] ধাবাহত-কদত্ববৎ 
উচ্ছৃসিত-লোমকুপা হইয়া শ্বপ্রগুলি অবধারণ করিলেন। করিয়৷ শয্যা 
হুইতে উঠিলেন। উঠিয়া অত্বরিত, অচপল, অবিলম্বিত বাঁজহংসতুল্য 
গতিতে যেখানে সমুদ্রবিজষ বা্ধ। ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইলেন। 

হইয়া সমুদ্রবিজয় বাজাকে “জয় হউক” “বিজয় হুউক+ বলিয়া সম্ব্ধন। 
কবিলেন। তারপব আশ্বস্ত ও বিশ্বস্তভাবে ভদ্রাসনে হখাসীন হইয়া 
করতলে বদ্ধ অঞ্জলিব দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়া এই কথ! বলিলেন। 
“ওগে! দেবাহ্ছপ্রিয ! আজ আমি শয্যাষ অর্ধ-সুপ্ত অধ-জাগরিত অবস্থায় 

দুমাইতে ঘুমাইতে এই সকল উদ্দাব, কল্যাণ, শিব, ধন্য, মাঞ্ষল্য, সন্রীক 
চতুর্দশ মহাত্বপ্র দেখিয়া জাগিক়্া উঠি। সেগুলি এই £ গজ-*.*'যাবৎ 



১৬৮ জিণচবিভং 

ওহীরমাণী ইমে এয়ারবে ওবালে কল্লাণে সিবে ধন্নে মংগল্লে 
সস্সিরীএ চোদ্ধস মহান্থুমিণে পানিভ্তা ণং পড়িব,দ্ধা। তং জহা। 

গয় জাব সিহিং চ॥ এএসি ণং দেবাণুপ.পিয়া ! ওবালাণং জাব 

চোদ্দসণ্হং মহানুমিণাণং কে মন্নে কল্লাথে ফলবিভ্তিবিসেসে 
ভবিস্সই ?” 

তএ ণং সে সমুদ্দবিজয়ে রায়া সিবাএ দেবীএ অংতিএ 
এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-তুট্ঠ জাঁব হিয়এ ধারা-হয়-কলং- 
বূরং পিব সমূসসিয়-রোম-কুবে সুমিণোগ্গহং করেই! কবিস্তা 
ঈহং অধুপবিসই। -ভ্তা অপপণো সাঁভাবিএণং মই-পুব্বেণং 
বৃদ্ধিবিন্লাণেণ; তেসিং নুমিণাণং অখোগ্গহং করেই । কবিভ্তা 
সিবং দেবিং এবং বয়াসী ॥ 

“ওরালা ণং তুমে, দেবাণুপ.পিএ! স্থুমিণা দিট্ঠা, কল্লাণা 
ণং দিবা ধন্না মংগল্লা সসসিরীয়া আবোগ্গ-তুট্ঠি-দীহাউ- 
কল্লাণ-মংগল্প-কারগা ণং তুমে, দেবাগুপ পিএ ! সুমিণা দিট্ঠ। | 

তং জহা। অথ-লাভো, দেবাণুপ-পিএ! ভোগলাভো, 
সুক্খলাভো, দেবাণুপ-পিএ! পুন্তলীভো, এবং খলু তুমং 

দেবাণুপ পিএ! নবপহং মাঁসাণং বহু-পড়িপুন্নাণং অদ্ধট্ঠমাণং 
বাইংদিয়াণং বিইকৃকংতাঁণং ন্ুকুমাল-পাণি-পাঁয়ং অহীণ-পড়িপুন্ন- 
পংচি'দিয় - সবীবং লকৃখণ - বংজণ - গুণোববেয়ং মাণুম্মাণ - 

পপমাণ - পড়িপুক্স - সুজায় - সব্বংগ-ভুংদবংগং সসি-সোমাকাবং 

কংতং পিয়দংসণং দুরূবং দাবয়ং পয়াহিসি ॥ লেবি র ণং 

দারএ উদ্মুকক - বাল - ভাবে বিন্লার - পরিণয় - খিস্তে 
জোব্বণগমণুপপর্তে বিউবৃবেয়-জউবৃবের-সামবেয়“অথবৃবণবেয়- 
ইতিহাস-পঞ্চাণং -নিগৃঘংট-ছট্ঠাণং সংগোবংগাণং স-রহুসসাণং 
চউণতুং বেয়াণং সাবএ পাবএ ধাবএ সড়ংগবী সট্ঠি-তংত-বিসারএ 



জিনচরিত্র ১৬৯ 

[জলম্ত অগ্নি--] শিখা । ওগো দেবানুপ্রিয় | এই সব উদ্ার****** 

ষাধৎ চতুর্দশ মহাম্বপ্নে কি কি কল্যাণকব ফল সুচনা করিতেছে ?” 
তাবপব সেই সমুক্রবিজয় রাঁজা শিবা দেবীর নিকট এই কথা শুনিয়া 
ও বুবিয়! হুষ্টচিত্ত *** . [বৃষ্টি- ] ধারাহত ক্দম্ববৎ সমুচ্ছুসিত-লোমকুপ 

হইক্স] স্বপ্নগুলি অবধারণ কবিলেন। করিস়া [শ্রী বিষষে ] চিন্তামগ্ন 
হুইলেন। তারপব আপনার স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিচারশক্তি প্রভাবে 
প্র সব প্বপ্েব অর্থ নির্ণক্ কবিলেন। করিয়া শিবা দেবীকে এইক্বপ 
বলিলেন। প্উদাব ম্বপ্ন তুমি দেখিযাছ দেবান্থপ্রিষে | নিশ্চয়ই 
কল্যাণকর, শুভ, ধন্তঃ মঙ্গলাকব, আবোগ্য, তুষ্টি, দীর্ঘায়ু ও অশেষ 
সৌভাঁগ্যেব হুচক তোমার এই ন্বপ্নগুলি। ওগো দেবাহুপ্রিয়ে ! 
অর্থলাভ, ভোগলাভ, ও পুত্রলীভ [স্চিত হইতেছে ]। ওগো 
দেবানুপ্রিয়ে! আজ হইতে পুর্ণ নয় মাস ও সাঁভে সাত বাত্রিদিন গত 
হইলে তুমি স্থকুমার হস্ত-পদবিশিষ্ট, ক্রুটিহীন তীক্ষপঞ্চেন্দিয়, সুগঠিত- 
দেহ, চন্্রতুল্য সৌম্যদর্শন, কমনীয়, প্রিষদর্শন ও বূপবান্ পুত্র প্রসব 
কবিবে। সে শুভলক্ষণ ও শুভব্যঞ্রক গুপোপেত এবং আঁর়তনে, 

উচ্চতাষ ও মাপে প্রত্যঙ্গ-পরিপূর্ণ-দেহ, সুজাত ও সুন্াবাঙ্গ হইবে। 
তাবপর সেই বাঁলকেব বাল্য (অর্থাৎ সাত বখ্সব বয়স) গত হইলে 

সে ধীবে বীবে বয়োজন্ত ] জ্ঞান ও [ সর্বাঙ্গের ] মাত্রা পবিণত যৌবন 
লাভ কবিবে। তখন সে খগৃবেদ, যভুর্বেদঃ সামবেদ ও অথর্ববেদ এবং 

তৎসহ পঞ্চম স্থানীয় ইতিহাস ও হষ্ঠ স্থানীয় নির্ণ্ট, তাহাদের অল, 
উপাঙ্গ এবং বহুস্তঃ এই সমস্ত গ্রস্থেব সাব অবগত হইবে, পাবদর্শী হইবে 

এবং [. সকল গ্রস্থেব তন্ত্র -] ধাবক হইবে । সে [কপিলীক়] বষ্টিতন্ত্ে 

0 2, 93--22 



১৭০ জিণচরিস্তং 

সংখাণে সিক্খাণে সিকৃখা কপপে বাগবণে ছংদে নিরুত্তে 

জোইসাময়ণে অল্েস্থ য় বহুস্্ব বংভননএস্থ পবিব্বায়এন্থু নয়েনু 

সুপরিনিট্ঠিএ আবি ভবিসসই ॥ তং ওবাঁলা ৭ং জাব আবোগ্গ- 
তুট্গি-দীহাউয়-মংগল্প-কল্পাণ-কাবগা ণং তুমে, দেবাণুপ পিএ! 
সুমিণা দিট্ঠা। ত্তি কটটু ভূজ্জো২ অণুবুহই ॥ 

তএ ণং সা সিবা দেবী সমুদ্দবিজয়সস বন্নো অংতিএ 

এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ-তুট্ঠ জাব হিয়য়া কবয়ল-পবিগ্- 
গহিয়ং দসণহং সিরসাবত্তং মথএ অংজলিং কট্টু সমুদ্দাবিজয়ং 
রায়াশং এবং বয়াসী ॥ “এবমেয়ং দেবাণুপ্পিয়া | তহমেয়ও 
দেবাথুপ-পিয়া ! অবিতহমেয়ংং দেবাণুপৃপিয় ! অসংদিট্ঠ- 
মেয়ং দেবাণুপ পিয়া ! ইচ্ছিয়মেয়ং, দেবাণুপ-পিয়া ! পড়িচ্ছিয়- 
মেয়ং, দেবাণুপ পিয়া! সচ্চে পং এসমট্ঠে জহেষং তুব্ভে 
বয়হ” ত্তি কট্টু তে স্ুুমিণে সন্মং পড়িচ্ছই। তে স্ুুমিণে 
সম্মং পড়িচ্ছিত্তা সমুদ্দবিজয়েণ রম্না অবতুন্নায়া সমাণী নাশামণি- 
রয়ণ-ভন্তি-চিন্তাও ভন্দাসণাও অবভুট্ঠেই। ভা অতুবিয়ং 
অচবলং অসংভংতাএ অবিলংবিয়াএ রাষ-হংস-সরিসীএ গঈএ 
জেণেব সএ সয়ণিজ্জে তেণেব উবাগচ্ছই। -ত্তা এবং বয়াঁসী ॥ 

“মা মে তে উত্তমা পহাণা মংগল্লা স্থুমিণা অন্নেহিং পাব-স্ুমিণেহিং 

পড়িহম্মিংসসংতি” -ত্তি কট্টু দেবয়-গুরুজণ-সংবদ্ধাহিং 
পসথাহিং মংগল্লাহিং ধন্মিয়াহিং লট্ঠাহিং কহাহিং সুমিণ- 
জাগবিয়ং পঁড়িজাগরমাণী বিহবই ॥ ততে ণং সমুদ্দবিজয়ে 
রায়া পচ্চ,স-কাল-দময়ংসি কোড়ুংবিষ-পুবিসে সন্দাবেই। -ত্তা 
এবং বযাঁসপী॥ *খিপপমেব, ভো দেবাণুপ-পিযা! অজ্ভ 
সবিসেসং বাহিবিয়ং উবট্ঠাণ-সালং গংধোদয়-সিততং লুইয়- 

সংমজ্জিওবলিত্তং সুগংধ - বর-পংচ-বন্ন - পুপ.ফোবরাব-কলিয়ং 
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বিশারদ হইবে, সংখ্যাশান্তর, শিক্ষা, নীতি, শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-ছল্দো- 
নিকক্ত-জ্যোতিষ এই যডঙ্গ শাস্ত্র অন্ত বহু ব্রান্ষণ্য শান্তর পাবিব্রাজক 

শান্তর] ও নীতিশাস্ত্রে সুপবিনিষ্ঠিত ও সপবিপক্কও হুইবে। সেইনন্ত 
বলিতেছি দেবাহ্ুপ্রিয়ে 1" যাবৎ আরোগ্য-তু্রি-দীরখায়ু-মল-কল্যাণ- 
কাঁবক। এই বলিষা বাবে বাবে বুঝাইলেন। তখন সেই শিবা দেবী 

সমুদ্রবিজয় বাঁজব পিকট এই লব কথা [কান দিয়া ] শুনিষা ও [মন 
দিষা ] বুঝিয়া**"**শ্যাবৎ কবতলে বদ্ধ অগ্ললিব বিসারিত দশ নখ মন্তকে 

ঠেকাইয়া এই কৃথা বলিলেন। এ কথা যথার্থ দেবামুপ্রিয়! এ কথা 

গ্রক্কত দেবান্ুপ্রিয ! ইহাতে সন্দেহ নাই দেবান্ুপ্রিয়! ইহাই 
অভীগ্সিত দেবানুপ্রিক্স ! ইহাই প্রত্যভীপ্মিত দেবাছুপ্রিয় ! তুমি যাহা 
বলিলে তাহাই ইহার যথার্থ হুচিতার্থ। এই বলিয়৷ তিনি স্বপ্নগুলি 
বরণ করিষা লইলেন। স্বপ্নগুলি সম্যক্ ববণ কবিয়া লইযা! বাজ! সমুদ্র- 
বিজষের অন্থমতি লইয়া নানা-মণি-রদ্র-খচিত চিত্র-শোভিত ভত্্রাসন 

হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অত্বরিত, অচপল, অবিলঘিত রাজহংস-সদৃশ 
গতিতে যেখানে তাহার নিজেব শযা! সেইখানে গেলেন। | ঘুমাইয়1 
পঁভিলে পাছে] অন্য পাঁপ হ্বপ্ন দেখা দিয়! ] আমাৰ এই লর্বোভম, সর্ব- 
প্রধান মঙ্গলাকর ন্বপ্রগুলিব ফল নষ্ট করিয়া দেয় এই ভয়ে দেবগুকজন- 
বিহিত গ্রশত্ত, মন্ধলকব; ধর্মসন্মত, মলোবম কথ] শুনিতে শুনিতে স্বপ্ন- 

জাগরণ ব্রত পাঁলন করিয়া বিহার কবিতে লাগিলেন। তাবপৰ 

সমুদ্রবিজয় বাজ! গ্রত্যুষকাঁলে কুটুত্বপুকৰগণকে ডাকিলেন। ডাকিয়া! 

এই কথা বলিলেন। ভো দেবান্ুপ্রিষগণ! আজ বিশেষভাবে ও 

সত্ববতার সহিত বাহির উপস্থানশালাম্ম (অর্থাৎ বৈঠকখানায় ) 

গন্ধোদক-সেচন সন্ম!্জন, উপলেপনাদি ঘ্বারা [সেই উপস্থানশাল! ] 
শুচি কর ও করাও। পঞ্চবর্ণ সুগন্ধি পুষ্প দ্বাব! সে স্থান শোভিত কর 
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কালাগুক - পবর-কুংছূরুক্ক-তুকক্ব-ভজ ঝংত-ধৃব-মঘমঘংত-গংধুদ্ধ,- 
ঝাভি-রামং সুগংধ-বর-গংধিয়ং গংধবট্রি-ভূয়ং কবেহ কারবেহ। 

করিত্তা কাববিত্তা য় সীহাসণং রয়াবেহ। *ত্তা মমেয়ং আণত্তিয়ং 
খিপ্পং এব পচ্চপ-পিণহ ॥ 

ততে ণং তে কোডু,ংৰিয়-পুরিসা সমুদ্দবিজয়েণং রন্না এবং 
বুস্তা সাণ! হট্ঠ-তুট্ঠ জাব হিয়য়া করয়ল-জাব অংজলিং কট্টু 
“এবং সামি 1” তি আণাঁএ বিণএণং বয়ণং পড়িনুণংতি। তা 
সমুদ্দবিজ্্য়স্স বন্নো অংতিআঁও পড়িনিকৃখমংতি ! -ভ্তা জেণেব 
ৰাহিরিয়। উবট্ঠাণ-সালা, তেণেব উবাগচ্ছংতি। "ভা খিপপমেব 
সবিসেসং বাহিরিয়ং উবট্ঠাণসালং গংধোদয়-সিত্বং জাঁব 
সীহাসণং বয়াবিংতি ! -ভ্ত। জেণেব সমুদ্দবিজয়ে বায়া তেণেব 
উবাগচ্ছংতি। -ন্তা করয়ল-পরিগ্গহিয়ং দসণহং সিবসাবন্তং 
অংজলিং কট্টু সমুদ্ববিজয়স্স বন্নো তং আণন্তিয়ং পচ্চপ২ 
পিণংতি ॥ ততে ণং সমুদ্দবিজয়ে রায়া পাউ-পপভায়াএ 
বষণীএ ফুন্তুপপল-কমল-কোমলুশ্মিলিয়ংমি অহ-পংডুরে পভাএ 

রত্তাসোগ-প.পগাঁস-কিংসুয়-স্ুয়-মুহ-গুংজদ্ধ-রাগ-সবিসে [ বংধু- 

জীবগ - পাঁরাবণ - চলণ-নয়ণ- পরহুয় - সুরত্ত - লোয়ণ-জান্নুয়ণ- 

কুনুম-বাসি-হিংগুলয-নিয়বাইবেয়-রেহংত - সবিসে ] কমলাযর- 
সংড-বোহএ উট্ঠিয়ংমি সবে সহস্স-বস্সিংমি দিণয়বে তেয়সা 

জলংতে [ অহরুমেণ উইএ দিবায়বে তস্স য় কর-পহরাপবদ্ধংমি 
অংধয়াবে বালায়ব-কুংকুমেণং খচিয়বব জীব-লোঁএ ] সয়ণিজ্ৰাও 

অব্ভুট্ঠেই ॥ -ন্তা পায় - গীঢ়াও পচ্চোরুই। -স্তা জেণেব 
অট্টণসালা, তেণেব উবাগচ্ছই। -তা অট্রগসালং অণুপবিসই 
তা অণেগ - বাযাম - জোগ্গ - বগ্গণ-বামদ্দণ-মল্লজুদ্ধ-কবণেহিং 

সংতে পবিস্সংতে সয় - পাগ - সহস্দ-পাঁগেহিং সুগংধ -তিল্ল 
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ও করাও। কালাগুক, কুন্দুকক্ক, তুকক্ক প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য জালাইয়া 
ধূপগন্ধি ধূমাদি দ্বাৰা ঘর হুগন্ধে মহু মহ কবিয়! তোল। সুগন্ধ পুষ্প- 
নির্ধাসাদি ছডাইয়া ঘর নুবাসিত কর। সমস্ত ঘবটি যেন একটি গন্ধ- 
বতিকাতুল্য হুইক্স! উঠে। এই সব কর্ম সমাপ্ত হইলে [ প্র ঘরে] 
সিংহাসন রচনা করাইবে। কবাইযা আমাব এই আদেশ প্রতিপালনের 
সংবাদ আমার নিকট শীত্র জ্ঞাপন করিবে । তখন কুটুত্বপুকষগণ রাজা _ 
সমুদ্রবিজয্ কর্তৃক এইবপে আদিষ্ট হুইয়া হষট-তুষ্ট'*****যাবৎ করতলে 
বন্ধ অঞ্জলির দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়! “যে আজ্ঞা হ্বামিন্্!” বলিয়া 

সবিনয়ে আজ্ঞা-পালন অঙল্গীক/ব কবিল। করিষা সমুদ্রবিজয় রাজার 
নিকট হইতে নিষ্রান্ত হইয়া গেল। তাবপব বাহির উপস্থানশালায় 
উপস্থিত হুইল। 'তাবপর তাডাভাড়ি উপস্থানশালায় গঞ্জোদক সেচন 
হম াবৎ সিংহাসন রচনা করাইল। তারপর যেখানে সমুদ্রবিজয় 

রাজা ছিলেন সেইথানে উপস্থিত হইল। হইযা করতলে বদ্ধ অঞ্জলিব 
দশ নখ মাথায় ঠেকাইক্স1 সদুদ্রবিজয় রাজার আদেশ-পালন-সংবাদ 
জ্ঞাপন করিল। পরদিন বজনী প্রভাত হইলে অর্ধোঁজ্জল প্রভা-তে 
কোমল কমল ও উৎপল প্রস্ফুটিত, হইলে, বক্তাশোকতুল্য, কিংশুক- 
তুল্য, শুকমুখতুল্য এবং গুজার্ধ ( কুঁচফলেব কৃষ্ণাংশবজিত অপরাংশ ) 
তুল্য রক্তবর্ণ, [ পাঁবাবতেব চরণ ও নয়নতুল্য, পব্ভৃতেৰ ম্থবক্ত 

লোচনতুল্য, জবাকুম্থমবাশিবৎ এবং হিমুলপুঞ্জ অপেক্ষ1! অধিক রক্জবর্ণে 

শোভমান ] কমল সমূহেব বোধনকারী নিজেব তেজে জলন্ত সহুঅরশ্মি 

কুর্ধদেব উদ্দিত হুইলে [ যথাক্রমে অর্থাৎ যথাসময়ে দিবাকব উদ্দিত 
হইলে তাঁহাবই কবগ্রহারে অন্ধকার দর্তিত হইলে ও তরুণ বৌদ্রেব 
কুংকুমে জীবলোক খচিতবৎ হইলে ] বাজ! সমুদ্রবিজয় শয্যা হইতে 
উঠিলেন। উঠিয়া! পাদপীঠ হইতে অববোহণ কবিলেন। করিয়া 
যেখানে অষ্রনশালা [ ব্যায়ামাগার ] সেইখানে গেলেন। গিয়া প্রবেশ 
করিলেন। প্রবেশ কবিয়া অনেক প্রকাব ব্যায়াম-যোগ্য লম্ষন, 
ব্যামর্দন € পেশীসঞ্চালনাদি ) ও মল্যুদ্ধ কবার পর শ্রাস্ত ও পবিশ্রান্ত 
হুইলে শ্রীতিকর, দীপক, মদনবর্ধকঃ বৃংহ্ণ, বলকর, সর্বেন্দ্রির় ও সর্ব 
গাত্রের প্রহলাদশ এবং অভ্যপ্তন শতপাক ও সহশ্রাপক বহুবিধ ছুগন্ধ 



১৭৪ জিণচরিস্তং 

মাইএহিং গীণণিজ্জেহিং দীবণিজ্জেহিং ময়ণিজ্জেহিং বিংহণিজ্জেহিং 
দপ্পণিজ্জেহিং সব্বিংদিয়-গায়-পল্হায়ণিজ্জেহিং অবভংগিএ 

তিল্লচম্মংসি, নিউপেহিং পড়িপুন্ন - পাণি-পায়-স্ুকুমাল-কোমল- 

তলেহিং পুরিসেহিং অব.ভংগণ - পবিমদ্দণুব্বলন - কবণ - গুণ- 
নিম্মাএহিং ছেএহিং দক্খেহিং পট্ঠেহিং কুসলেহিং মেহাবীহিং 
জিয়-পবিস্সমেহিং অট্ঠিম্ুহাএ মংস-পুহাএ তয়া-সুহাএ রোম- 
সুহাএ চউব্বহাঁএ সুহ-পরিকম্মণাএ সংবাহণাঁএ সংবাহিএ সমাণে 

অবগযপবিস্সমে অষ্টণসালাও পড়িনিকৃখমই ॥ -ত্ত জেণেব মজ্দ্রণ- 
ঘবে তেণেব উবাগচ্ছই। "তা! মজ্জণ-ঘরং অধুপবিসই। তা 
স-মুত্তা-জালাকুলাভিবামে বিচিত্ত-মণি-রয়ণ-কো্রিম-তলে বমণিজ্ঞে 
ন্হাণ-মংডবংসি নাণা-মণি-রয়ণ-ভন্তি-চিত্রংসি ন্হাঁণ-পীঢ়ংসি সুখ- 

নিসন্নে পুপ্ফোদএহি য় গংধোদএহি য় উসিপোদএহি য় সুদ্ধোদ- 
এহি য় কল্লাণ-কবণ-পবব-মজ্জণ-বিহীএ মজ্জিএ তথ কোউয়-সএহিং 

ৰহুবিহেহিং কঙ্লাণগ-পবব-মজ্জরণাঁবসাণে পম্হল-স্ুকুমাল-গংধ- 
কাসাইয়-লৃহিয়ংগে অহয়-সথমহগ্ঘ-দুস-বয়ণ-স্ুসংবুড়ে সরস- 
সুবভি-গোসীস-চংদণাণুলিত্ত-গন্তে সুই-সালা-বন্নগ-বিলেবণে 
আবিদ্ধ-মণি-স্বন্নে কপ্সিয়-হাবদ্বহাঁব-তিসবয়-পাঁলংব-পলংবমাণে 
কড়ি-স্ুত্তয়-কয়-সোভে পিশিছ্ব'গেবিজ্জে অংগুলিজ্ৰগ-ললিয়- 
কয়াভবণে বব-কড়গ-তুড়িয়-থংভিয়-ভুএ অহিষ-বব-সস্সিবীএ 
কুংডল-উজ্দ্বোবিযাণণে মউড়-দিত্ত-সিবএ হাঁবোখয-ন্ুকয-বঈয- 
বচ্ছে মুদ্িয়া-পিংগলংগুলিএ পাঁলংব-পলংবমাণ-স্থুকষ-পড়- 
উত্তবিজ্জে নাঁণা- মণি- কণগ- বয়ণ- বিমল- মহবিহ- নিউণোবিষ- 
মিসিমিসিংত-বিবইয-সুসিলিট্ঠ-বিসিট্ঠ-নদ্ধ-আবিদ্ধ- বীব-বলএ 

কিং বহুণা কগ্প-রুকৃখএ চেব অলংকির-বিভূসিএ নবিংদে স- 

কোরিংত-মল্ল-দামেণং ছতেণং ধবিজ্ঞমাণেণং সেয়-বব-চামরাহিং 



জিনচরিত্র ১৭৫ 

তৈলাদি দ্বারা নিপুণ, শিক্ষিত, চুক্ষ, প্রধান, [ ম্বকার্ষে ] কুশল, মেধাবী 
ও পরিশ্রমে অকাতর লসেবকগণ তাহার অঙ্গসংবাহন কবিতে লাগ্িল। 
ধঁ পেবকগণেব করতল ও পদতল ন্ুকুমাৰ ও কোমল এবং উহ্ণরা 
সম্পূর্ণাঙ্গ-দেহবিশিষ্ট। তাহা! অভ্যঙ্গনকর্মে, পরিমর্দন-কর্মে ও 
উদ্বলন (অর্থাৎ বলবর্ধন) কর্মে অভ্যস্ত ও এই সকল কর্ষের 
ফলাভিজ্ঞ। তাহারা 'তৈলচর্মে সমুদ্রবিজয়কে বসাইযা! অস্থিম্থথকব» 
মাংসহ্থধকর চর্মস্থকর ও লোমনুখকর এই চতুবিধ অন্সস্থথকর 
পরবিকর্মণা (অর্থাৎ তৈলত্রক্ষণ ) ও সংবাহনাদি অঙ্গ সেবা করিতে 
লাগিল। তাহাদের সংবাহনাদি ও পবিকর্ষণায় শ্রান্তি ও পরিশ্রম 
অপগত হুইলে তিনি অক্টনশালা হইতে নিক্ষান্ত হইলেন। হইস্লা 
যেখানে মজ্জনঘব ( মার্জনাগৃহ ) সেইখানে গেলেন ও মজ্জনঘবে প্রবেশ 
করিলেন। সে গৃহ খচিত মুক্তাজালে অভিরামদর্শন। তাহা কুটিমে 
বিচিত্র মণিরত্ব খচিত থাকায় কুট্টিমতল অতি রমণীয়। ন্বানমণ্পে নান! 
মণিরদ্ব খচিত ও নান! চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে । সেখানে তিনি ঘ্বান- 
গীঠিকায় সথাসীন হইলেন। পুশ্পোদকঃ গন্ধোদক, উঞ্কোদক ও 
ও শুদ্ধোদকে কল্যাণকব শ্রেষ্ঠ সানবিধি অনুসাবে তিনি কান করিলেন। 
উদ্গতপন্ম (অর্থাৎ ৃতাব খাইতোল1) ক্গুকোমল গন্ধকাবায়িক! 
অর্থাৎ বক্তবর্ণ সুগন্ধ তোয়ালে ) দ্বারা অঙ্গ মার্জিত কর! হইল। 
তারপব তিনি বহুমুল্য বন্্রত্ধে দেহ হ্থুসংবূত কবিলেন। সরস ও মুভি 
গোশীর্য ও চন্দন গাত্রে অন্ুলেপন কবা হইল। তারপব ন্নানানস্তব 
অন্ুষ্ঠের শত শত কৌতুকমঙ্গল সম্পাদিত ও বহুবিধ কল্যাণকর বিখি' 
অনুষ্ঠিত হুইল। তারপব চন্দন-লেপনে শুচি পুষ্পমাল্য ও মণিবিদ্ধ 
ত্বর্ণহার পবান হইল। হারে সংলগ্ন তে-নরী অর্ধহারে প্রালম্ (অর্থাৎ 
দোলক বা! লকেট ) প্রলঘ্িত বহিগ্পাছে। কটিদেশেব শোভা কটিস্ত্র, 
শ্রীবার গ্রেবেয়, ললিত অঙ্কুলিতে অঙ্গুবীয়, ভূজঘয়ের স্তত্তনন্বরূপ শ্রেষ্ঠ 
কটক ও ক্রটিক, আনন্যৃজ্জলকারী কুগুল, দীপ্তশীর্ষ মুকুট, এই সব 
[ আভবণে ] তহাব জুন্দর দেহ অধিকতর বপশ্রীসঃপন্ন হইল। আন্ত 
হারস্তবকে বক্ষঃস্থল হ্যতিমানঃ পিঙ্গলবর্ণ মুদ্রিকায় অঙ্গুলি পিঙ্গলবর্ণ, 
পউবস্ত্রেব উত্তরীয় হইতে [মুক্তার ] প্রালম্ব গ্রলম্বমান। নানা মহার্হ 
মণিবত্ব-খচিত বীরবলয়ঘয় ধিমল কনকে হ্থনিপুণ মণিকাব কর্তৃক নিমিত, 
গ্রথিত, বিদ্ধ, সুশ্লিষ্, বিশেষিত, শোভনীরুত ও উজ্জলীকত। অধিক কি? 
কল্পবৃক্ষেব মতই তিনি অলম্কত ও বিভূষিত হইযা নরগণেব প্রধানরূপে 
বিরাজমান। কোরিস্ত পুপ্পেব মালো বিভূষিত রাজচ্ছত্র [ মস্তকের 
উপবিভাগ্ে ] ধৃত বহিয়াছে। শ্রেষ্ঠ শ্বেত চামবে ব্যজন কব হইতেছে। 



১৭৬ জিণচরিত্ং 

উদ্ধববমাদীহিং মংগল-জয়-সদ্দ-কয়ালোএ অথেগ-গণ-নায়গ- 
দংডনায়গ - বাঈসব-তলবর-মাড়াৰিয়-কৌড়ুবিক-মংভি-মহামংতি- 
গণগ-দোবারিয়-অমচ্চ-চেড়-পীঢমদ্দ-নগব-নিগম- সিট্ঠি-সেণাবই- 
সখবাহ-দুয়-সংধিপাল সদ্ধিং সংপবিবুড়ে ধবল-মহামেহ-নিগ্গএ 
ইব গহ-গণ-দিপ্পংত-রিক্খ-তারা-গণাঁণ মন্থে সসিবব পিয়-দংসণে 
নর-বঈ নরিংদে নর-বসহে নর-সীহে অৰ্ভহিয়-রায়-তেয-লচ্ছীএ 
দিপ্পমাণে মজ্জণ-ঘবাও পড়িনিক্খমই ॥ -ভা! জেণেব ৰাহিবিয়া 
উবট্ঠাণ-সালা, তেপেব উবাগচ্ছই। -ভ্তা সীহাসণংসি গুবথা- 
ভিমুহে নিসীযতি ॥ -ত্ত! অগ্পণে উত্তর-পুরথিমে দিসীভাএ অট্ঠ 
ভদ্বাসণাইং দেয়-বথ-পচ্চখুযাইং সিদ্ধথয়-কয়-মংগলোবয়াবাইং 
বয়াবেতি। -ত্তা অগ্পণো অনুব-সামংতে নাণা-মণি-বয়ণ-মংডিয়ং 
অহিয়-পেচ্ছণিজ্জং মহগ্ঘ-বর-পটণুগ্গয়ং সণ হ-পট্ট-ভ্তি-সয়- 
চি্ত-তাপং ঈহামিয়- উসভ- তুরয়-নর-মগব-বিহগ-বাঁলগ-কিন্নর- 
রুর্ু-সরভ-চমব-কুংজব-বণলয়-পউমলয়-ভত্তি-চিভং অব.ভিংতবিয়ং 
জবণিয়ং অংছাবেই ৷ -সা নাণা-মণি-রয়ণ-ভত্তি-চিতং অখবয়- 
মিউ-মন্ুবগোখযং সেয়-ব-পচ্চ,খুয়ং সুমউয়ং অংগ-স্ৃহ- 
ফবিসগং বিসিট্ঠং সিবাঁএ দেবীএ ভন্দাসণং বয়াবেই। -ভ! 
কোড়ুংবিয়-পুবিসে সদ্দাবেই | এন্তা এবং বয়াসী ॥ খিপ্পমেব 
ভো দেবাণুঞ্লিয়া ! অট্ঠংগ-মহানিমিত্ত-্ুত্তথ-ধাবএ বিবিহসথ- 
কুসলে স্থুবিণ-লকৃখণ-পাঢ়এ সন্দাবেহ। ততে ণং তে কোড়,ধবিয়- 
পুরিসা সমুদ্ধবিজয়েণং রন্না এবং বু্তাসমাণা হট্ঠ-তুট্ঠ-জাব- 
-হিষয়া করয়ল জাব পড়িস্থণংতি ॥ -স্তা সমুদ্দব্জয়স্স বনে! 
অংতিআও পড়িনিক্খমংতি। -ত! সোবিয়পুবং নগরং মন্বাং- 
মন্্বোণং জেণেব স্ুবিণ-লক্খণ-পাঁ়গাণং গেহাইং তেণেব উবা- 
গচ্ছংতি। -ত্তা সুবিণ-লক্খণ-পা়এ সদ্দাবিংতি ॥ তএ ণং তে 
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দেখিবামাত্র লোকে মঙ্গলকব জয়ধ্বনি করিতেছে । অনেক গণনায়ক, 

রাজা, তলবব, মাগপ্য, কৌটুঘিক, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, গণক, দৌবারিক, 
অমাত্য, চেট, গীঠম্দ, নাগব, নিগম, শ্রেষঠী, সেনাপতি, সার্থবাহ, দূত ও 
সন্ধিপাল বর্তৃক পরিবেষ্টিত হুইয়! তিনি ধবল মহামেঘ হইতে নিজ্ান্ত 
দ্বীপ্যমান গ্রহ, খক্ষ ও তারাগণের মধ্যে প্রিয়দর্শন শশীর স্তায় [ শোভা 

গান ]। অত্যধিক বাঁজগ্রতাপলক্ীতে দীপ্যমান [সেই ] নরপতি, 
নবেন্ত্+ নববৃষভ. নরসিংহ মার্জনগৃহ হইতে নিষ্রান্ত হইলেন। নিষ্গাস্ত 
হইয! যেখানে বাছিব উপস্থানশীলা! সেইখানে গমন করিলেন। যাই! 
সিংহাসনে পূর্বদিকে মুখ করিষা! উপবেশন করিলেন। তাবপব তিনি 
আপনাব উত্তবপূর্ব দিগৃভাগে শ্বেত বন্ত্ে আবৃত, সিদ্ধার্থ বারা কৃত" 
মঙ্গলোপচার আটটি ভদ্রাসন রচন! করাইলেন। তাবপর আপনার 
সিংহাসনের অদূরে এক প্রান্তে একটি আত্যন্তরিক যবনিক1 সংস্থাপন 
করাইলেন। সেই যবনিক! নানা যণিবত্ধে মণ্ডিত, অত্যধিক যনোরম- 

দর্শন, শ্রেষ্ঠ পষ্টনে নিগিত বলিয়া মহার্থ, সীবন করা শতচিত্রশোভিত 
কষে পষ্টবস্ত্রে নিমিত এবং তাহাতে ঈহামৃগ ( ৰৃক ), বুষভ, তুরগ» নর, 
মকব, বিহ্গ, ব্যালঃ কিন্নর, করু» শরভ, চমর, কুঞ্নরঃ বনলতা ও 

পদ্মলতার চিত্র চিত্রিত। শিবা দেবীব জন্ত একটি বিশিষ্ট ভদ্রাসন রচনা 

কবাইলেন। তাহা। নানা মণিবন্ধে খচিত; শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত; কোমল 
স্পর্শে অঙ্গনুখকব এবং মৃদ্ধ মসরকাকীর্ণ উপাধান ও আন্তরণে শোভিত। 

তাবপৰ কুটুমবপুকবগণকে ভাকিয়া এই কথা বলিলেন। তো! দেবান্- 
প্রিয়গণ ! শীঘ্র গিয়া বাহারা অষ্টা্গসহ নিমিত্বশাস্ত্রের সুত্রার্থ জানেন 
ও ধাহার! বিবিধ শানে বিশাবদ এমন 'শ্বপ্ললক্ষণপাঠকদিগকে ডাকিয়া 
আন। তারপব সেই কুটুম্বপুরুষগণ বাজ! সমুদ্রবিজয় কর্তৃক এইরূপ 

আদিষ্ট হই! হাষট-তৃষ্'*.-"যাবৎ আদেশ পালন অঙ্গীকার কবিল। 
তাবপর সমুদ্রবিজয়ের নিকট হইতে নিজ্জাপ্ত হুইল। হইক্া সৌগ্লিকপুর 
নগরের মধ্য দিয়া যেখানে স্বপ্নলক্ষণপাঠকদিগেব গৃহ সেইখানে উপস্থিত 

হইল। হইয়া স্বপ্রলক্ষণপাঠকগণকে ভাফিল। তখন সেই স্বপ্রলক্ষণ- 
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স্থবিণ-লক্খণ-পাঁ়গা সমুদ্দবিজরস্স রক্সো কৌড়ুবির-পুরিসেহিং 
সদ্দাবিয়া সমাণা হট্ঠ-তুট্ঠ-জাব হিয়য়া ণহায় কয়-বলি-কণ্মা 

' কয়-কোউয়-মংগল-পারচ্ছিত্তা সুদ্ধ-পৃপবেসাইং মংগল্লাইং বরাহিং 
পবরাইং পবিহিয়া অগ্প-মহগ্ঘাভবণালংকিয়-নরীবা সিদ্ধথব- 
হবিরালিয়া-কয়-মংগল-যুদ্ধাণা সএহিং২ গেহেহিংতো নিগ্গচ্ছংতি। 
-ত্তা সোরিয়পুরং নগরং মহ্ধাংমদ্থোণং জেণেব সমুদ্ধবিজরস্স রো! 
ভবণ-বর-বড়িংসগ-পড়িছ্বারে তেণেব উবাগচ্ছংতি ॥ -ত্তা ভবণ- 

বর-বড়িংসগ-পড়িছ্য়াবে এগও মিলংতি। ভেণেব বাহিবিয়া 
উবট্ঠাণ-দাল! জেণেব সয়ুদ্ববিজয়ে রায়া তেখেব উবাগচ্ছংতি ৷ 
কববল-পবিগ্গহিয়ং ভাব কটুটু সমুদ্দবিজয়ং রায়াণং জএণং 
বিজএণং বডড়াবেংতি ॥ তএ ণং তে স্ুবিণ লক্খণ-পাগা সমুদ্দ- 

বিজয়েণ বন্না বংদিব-পুইয়-সঙ্কাবিয়-সম্মাণিয়া সমাণা পত্ের়ং 
পভেয়ং পুবব-ন্নথেস্থ ভদ্দানণেন্দ নিসীরংতি ॥ তএ ণং সমুদ্র- 

বিজয়ে বায়া দিবং দেবিং জবণিরংতরিয়ং ঠবেই। -তত! পুপ্ফ- 
কল-পড়িপুন্ন-হথে পরেণং বিণএণং তে ন্ুমিণ-লক্খণ-পা়এ এবং 
বয়াসী ॥ এবং খলু, দেবাণুপ্রিয়া! অজ্জ নিবা দেবা ভংনি 
ভারিসগংসি জাব ন্ুত্ত-জাগরা ওহীবমাণী ওহীবনাণী ইদে 
এয়ারবে ওবালে চোদ্দস মহান্ুমিণে পানিস্তা গং পড়িবুদ্ধা ॥ তং 
ভহা। গর উসভ গাহা ॥ তং তেসিং চোদ্দসণ হং মহাভুমিণাণ 
দেবাণুগ্লিরা ! গবাঁলাণং কে, মন্্ে, কল্লাণে কল-বিত্বি-বিসেসে 
ভবিস্সই ?” তএ ণং তে সুমিণ-লক্খণ-পাঁঢ়গা লমুদ্ববিজষন্স রমো 
এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসন্ম হট্ঠ-তুট্ঠ জাব হিয়রা তে সুনিণে ওগ্ণি- 
হংতি। -ত্তা ঈহং অণুপবিসংতি | -ভ্তা অল্পসন্নেণং সদ্ধিং সংলাবিংতি 
-তা তেসিং সুনিণাণং লদ্ধট্ঠা গহিবট্ঠ। পুচ্ছিয়ট্ঠা বিণিচ্ছিয়ট্ঠা 
অভিগরট্ঠা সমুদ্রবিজয়প.ন বলো পুরও সুনিণ-দথাইং উচ্চারেদাঁণ৷ 
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পাঠকগণ বাজা সমুদ্রবিজয়েব কৌটুষ্বিক-পুরুবগণ কর্তৃক আহৃত হইয়া হষ্ট 
তুষ্“**শশ্্লান কবিয়! বলিকর্ষ সারিয়! কৌতুকমলগল ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
শুদ্ধ ও বাঁজসভায় প্রবেশযোগ্য মঙ্গলকর গুভবনস্ত্র পরিয়া আপন আপন 

অল্প ও মহার্থ আভবণে শরীব অলঙ্কত করিষা সিদ্ধার্থ (সর্ধপ ), ও 

হরিতালিকা (দূর্বাঙ্ছুর) সহযোগে মঙ্গলকর্ম সমাপনাস্তে স্ব ব্ব গৃহ 

হুইতে নিক্কান্ত হইলেন। তাঁরপব সৌবিকপুব নগরেব মধ্য দিয়া 
যেখানে সমুন্রবিয় রাজা শ্রেষ্ঠ বাঁজভবনেৰ সিংহদ্বাব সেইখানে উপনীত 
হুইলেন। তারপর সেই শ্রেষ্ঠ রাজভবনেব সিংহ্ঘবাবে একে একে 
মিলিত হইলেন। তা'বপর যেখানে বাহিব উপস্থানশীল] এবং যেখানে 

সমুদ্রবিজয় রাজা ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তারপবে কব্তলে 
বন্ধ-*..**মাথাঘ ঠেকাইয়! সমুদ্রবিজয় বাঁজাকে “জয় হউক", “বিজয় 
হউক" বলিয়া সর্ধনা করিলেন। তখন সেই শ্বপ্রলক্ষণপাঠকগণ সমুদ্রবিজয় 
রাঁজণ কর্তৃক বন্দিত, পৃজিত, সৎকৃত ও সম্মানিত হইয়া প্রত্যেকে পূর্ন্তস্ 
ভদ্রাসনগুলিতে বসিলেন। তখন বাজ! সমুদ্রবিজয় শিবাদেবীকে 
যবনিকান্তরাঁলে বসাইলেন। তারপর পুষ্প ও ফলে পরিপূর্ণ হস্তে 
পরম বিনয় সহকারে সেই স্বপ্রলক্ষণপাঠকিগকে এই কথা বলিলেন। 
তে! দেবাসুশ্রিয়গণ ! আজ শিবা দেবী সেই তাদৃশ শব্যায়-..*.*যাবৎ 

সুপ্তজাগবিত অবস্থায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে মধ্যরাত্রসময়ে এই লব উদাব, 
কল্যাণকর, শুভশংসী, ধন্ত, মঙ্গলাকর, শোভন শ্রীসম্পন্ন চতুর্দশ 
মহাত্বপ্র দেখিয়া জাগিয়া উঠেন। সেগুলি এই £ গজ বুষভ গাথা । তা! 
বকুন দেবানুপ্রিষগণ! সেই চতুর্দশ উদার মহান্বপ্রে কি কি বিশেষ 
কল্যাণকর ফললাভ হইবে? তখন সেই স্বপ্রলক্ষণপাঠকগণ সমুদ্রবিজয় 
বাজাব এই কথা [কানে] শুনিয়া ও [ মনে ] বুঝিয়। হষ্টচিত্ত****** 
স্বপ্নগুলি অবধাবণ কবিলেন। করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। তাবপব 
পরম্পবেব মধ্যে আলাপ কবিলেন। তাবপব সেই শ্বপ্নগুলিব 
সথচিতার্থ, বিতর্কের পব গৃহীত অর্থ, জিজ্ঞাসাবাদে লব্ধ অর্থ, বিনিশ্চিত 

অর্থ ও অভিগত অর্থ বাজা সমুদ্রব্জিষেব নিকট শবপ্রশান্্ সমূহ পাঠ 
কবিষা করিয়া সমুদ্রবিজস্ন বাঁজাকে এই কথা! বলিলেন। ভো দেবা 



১৮০ জিণচবিভ্তং 

উচ্চারেমাণ। সমুদ্দবিজয়ং রায়াণং এবং বয়াসী ॥| “এবং খলু, দেবাণু- 
প্রিয়া! অবহংত-মায়রো, বা চক্কবদ্রি-মায়রো বা অবহংতংসি বা 
চক্কহরংসি বা গব.ভং বকৃকমাণংসি এএসিং তীসাএ মহান্থমিণাণং 
ইমে চউদ্দস মহান্থুমিণে পাসিত্তা ৭ পড়িবজঝংতি ॥ তং জহা। 
গয় গাহা ॥ বানুদেব-মায়বো বানুদেবংসি গ্রবভং বক্ধমাণংসি 

এএসিং চউদ্দসণহং মহান্মিণাঁণং অন্য়বে সন্ত মহাস্থুমিণে 

পাসিত্তা পং পড়িবজঝংতি ॥ বলদেব-মায়রো বা বলদেবংসি 

গবভং বন্ধমাণংসি এএসিং চোদ্দসণহং মহান্দুমিণাঁণং অন্নয়রে 

চত্তারি মহাঁসুমিণে পাসিভা ণং পড়িব,জবাংতি॥ মংডলিয়- 
মাম্বো বা মংভলিয়ংদি গবভং বন্ধংতে সমাঁণে এএলিং চউদ্দ- 
সণহং মহাস্থুমিণাঁথং অন্নয়বং মহান্থুমিণং এগং পাসিতা পং 

পড়িব,জঝংতি ॥ ইমেয়াণিং দেবাণুপ.পিয়া ! দিবাএ দেবীএ 
চউদ্দস মহান্ুমিণে দিট্ঠা। তং ওরাল! ণং দেবাণুপ-পিয়! 
সিবাঁএ -দেবীএ মুমিণা দিটুঠা। জাব মংগল্প-কারগা ণং 
দেবাণুপ-পিয়া! সিবাএ দেবীএ স্ুমিণা দিট্ঠা। তং জহা। 
অখলাভো, দেবাণুপবপিয়া! ভোগলাভো দেবাণুপ-পিয়া ! 
পুভ্তলাভো দেবাণুপ-পিয়া! স্ুুক্খলাভো দেবাণুপ পিয়া ! 
রঙ্জলাভো৷ দেবাণুপ.পিরা ! এবং খলু দেবাণুপপিরা ! সিবা 
দেবী নবণহং মাসাণং বহু-পড়িপুক্লাণং অদ্ধট্ঠমাণং বাইংদিযাঁণং 
বিইকংতাণং তুম্হং কুলকেউং কুলদীবং কুলপববয়ং কুলবড়িংদগং 
কুলতিলয়ং কুলকিত্তিকরং কুলদিণয়বং কুল-আঁধাবং কুল-নংদি- 

করং কুল-জস-করং কুল-পায়বং কুল-বিবদ্ধণ-কবং স্ুকুমাল- 

পাণি-পায়ং অহীণ-পড়িপুন্র-পংচিংদিয়-সরীবং লক্খণ - বংভণ- 

গুণোবেয়ং মাণুম্মাণ-পপমাণ-সব্বংগ-ুংদবংগং সসিসোমাকানং 

কংতং পিয়-দংসণং সুববং দাঁরয়ং পয়াহিতি ॥ তং ওরাল! ণং 
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প্রিয়! অর্হৎগণের মাতার অথবা চক্রবর্তিগণেব মাতা যখন তাহাদেৰ 
কুক্ষিযধ্যে কোনও অর্থৎ বা চক্রধর প্রবেশ কবেন তখন এই ভ্রিশটি 

মহান্বপ্রেব মধ্যে এরই চৌদ্টি দেখিষ! জাগিক়া উঠেন। সেগুলি গজ- 
গাথা। বান্থদেবেরা গর্ভে প্রবেশ করিবাব সময় বাহ্ছদেবমাতাবা এই 
চৌন্দটি মহান্বপ্পেব মধ্যে যে-কোনও সাতটি দেখিয়া জাগবিত হুন। 
বলদেবমাতাঁবা কোনও বলদেব গর্ভে প্রবেশ করিবার সম এই চৌদ্ধটি 
মহ্ন্বপ্রেব মধ্যে যেকোনও চাবিটি দেখিয়! জাগবিত হন। কোনও 
মাগুলিক গর্ভে প্রবেশ করিবাব সময় এই চৌদ্দটি মহান্বপ্রের মধ্যে যে- 
কোনও একটি মহান্প্র দেখিয়া জাগবিত হন। শিবা দেবী এই চৌদ্টি 
মহান্বপ্রেব সবগুলিই দেখিয়াছেন। সুতরাং ভো দেবান্কপ্রিয়! অতি 

উদ্দার শিবা দেবীর দেখ! এই স্প্রগুলি।*****মঙ্গলকারক শিবা দেবীর 
দেখা এই স্বপ্রগুলি। অর্থলাভ হুচিত হইতেছে দেবান্ুপ্রিয় ! ভোগলাত 

দেবান্ুপ্রিয় | পুরব্রলাত দেবানুশ্রিয় ! সৌখ্যলাভ দেবান্ুপ্রিক় ! 
রাজ্যলাভ দেবানুপ্রিয় ! স্থতরাং দেবানুপ্রিয় ! শিবা দেবী পুর্ণ নয় 
মাস সাডে দাত বাত্রিদিন গত হইলে আপনাদের কুলকেতু, কুলপ্রদীপ, 
কুলপর্বত, কুলাবতংস, কুলকীন্তিকর, কুলদিনকর, কুলাধাব, কুলনন্দল, 
কুলযশস্কর, কুলপাঁদপ, কুলবিবর্ধন, কুমাৰ হস্তপদযুক্ত, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও 

দেহের হীনতা বা ন্যুনতাবিহীন, গুলক্ষণ ও শ্তভব্যঞ্জক গুণযৃক্ত, দৈর্ঘ্য, 
উচ্চতা, ওজন গ্রভৃতিতে প্রমাণান্ুবপ, সর্বান্ন্ন্দর, শশীর স্তায় সৌম্যদর্শন, 
কান্ত, প্রিক্বদর্শন এবং হ্ুরূপ একটি পুত্র সন্তান প্রসব কবিবেন। 



১৮হ জিণচরিত্বং 

দেবাণুপ-পিয়া ! দিবাঁএ দেবীএ নুমিণা দিট্ঠা । জাব আরোগ্গ- 

তুট্ঠি-দীহাউ-কললাণ-মংগল্ল-কারগা ণং দেবাণুপ. পিয়া! দিবাএ 
দেবীএ সুমিণা দিট্ঠা ॥ 

ততে সে লমুদ্দবিজয়ে রায়া তেনিং সুমিণ-লকৃখণ-পাঁডগাণং 
এয়মট্ঠং সোচ্চা নিসন্ম হট্ঠতুট্ঠ জাঁব তে স্ুমিণ-লকৃখণ- 
পাটটগে এবং ববাঁপী॥ “এবমেরং দেবাণুপ্সিরা | তহমেং 
দেবাণুগ্সিরা ! অবিতহমেরং দেবাণুগ্লিরা ! ইচ্ছিয়মেয়ং পড়িচ্ছিয়- 
মেরং, ইচ্ছিয়-পড়িচ্ছিয়মেরং দেবাণুপ্সিয়া | সবেব ণং এনং 
অট্ঠে সে, জহেয়ং তুৰতে বরহ” স্তি কটটু তে সুনিণে সম্মং 

পড়িচ্ছই। -ভা সুমিণলকৃখণ-পাটএ বিউলেণং অদণেণং 
পুপ.ফ-বথ-গংধ-মল্লালকাঁবেণং নককারেতি সম্মাণেতি । সক্কারিত্তা 
সম্মাণিত্বা বিউলং জীবিয়ারিহং দীইদানং দলয়তি। তা 
পড়িবিসজ্ৰেই 1 

ততে ণং সমুদ্ববিজয়ে রায়া সীহাসণাও অবৃভুট্ঠেই। 
অবভুট্ঠিত্া জেণেব সিবা দেবী জবণিয়ংতবিয়া তেণেব 
উবাগচ্ছই ৷ উবাগচ্ছিত্ভা দিবং দেবিং এবং বয়ানী ॥ “এবং 
খলু দেবাণুগ্রিএ ! সুদিণসথংসি বায়ালীনং সুমিণা জাব এগং 
মহান্ুদিণং পাসিভা ণং পড়িবুভাঝংতি ॥ জাবি ধন্ম-বর- 

চচ্কব্্রা।” ততে ণং সিবা দেবী এয়দট্ঠং সোচ্চা নিসম্ম হট্ঠ- 
ভুট্ঠ জাব তে স্ুদিণে লম্মং পড়িচ্ছই। পড়িচ্ছিত্তা সনুদ্ব- 
বিজ্রবেণং রন্না অবভগুন্লারা সগাণী নাশা-নবি-রয়ণ-ভভ্ভি-চিত্তাও 



জিনচরিত্র ১৮৩ 

দেবানুপ্রিয় ! কাঁজেই শিবা দেবীর দেখা স্বপ্নগুলি আবোগ্য, তুষ্ট, 
দীর্ঘায়ু, কল্যাণ ও মঙ্গলের কারক। তাবপর সমুদ্্বিজয় রাজ সেই 
সপগ্ন-লক্ষণ-পাঠিকগণের এই কথা [ কানে ] শুনিয়া ও [ধ্যানে] ধারণ! 

কবিয়া হষ্ট-তুষ্ট-.".-"যাবৎ***---ম্বপ্রলক্ষণ পাঠকগণকে এই কথা 

বলিলেন। “ভো! দেবান্ুপ্রিয়গণ ! এ কথা বার্থ! তো দেবানুপ্রিয়গণ ! 

এ কথা প্রক্কৃত। ভে! দ্েবান্ুপ্রিয়গণ ! এ কথাই সত্য। ভে! 
দেবান্ুপ্রিয়গণ | ইহাতে সন্দেহ নাই । ভো! দেবাহ্ুপ্রিয়গণ ! ইহাই 
অভীগ্সিত। ভে! দেবান্থপ্রিয়গণ ! আপনারা যাহা বলিলেন তাহা 

সবই সত্য।” এই বলিয়া তিনি শ্বপ্রগুলি সম্যক ববণ করিয়া 
লইলেন। লইয়! সেই ্বপ্রলক্ষণপাঠকদিগকে বিপুল অশন, পুষ্প-বন্তর- 
গন্ধমাল্য অলঙ্কারাদি দিয়া সতকৃত ,ও সম্মানিত করিলেন। কবিয়া 
জীবিকাৰ উপযোগী বিপুল গ্রীতিদান দেওয়াইলেন। তারপর 
তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাবপব সমুদ্রবিজয় রাজা! লিংহাসন 
হুইতে উঠিলেন। উঠিন্লা যেখানে ববনিকান্তরালে শিবা! দেবী ছিলেন 
সেইখানে গেলেন। গিয়! শিবা দেবীকে এই কথা৷ বলিলেন। ওগো 
দেবানুপ্রিয়ে! ম্বপ্রশান্ত্রে বেসাল্শটি দ্বপ্ন-**ন্যাবৎ****একটিমাজ 
দেখিয়া জাগবিত হুন।*-***যাবৎ"' ***্ধর্মবব চক্রবর্তী জিন হুইবে 7” 
তারপব শিবা দেবী এই কথা শুনিয়া ও বুবিয়া হষটতুষ্টা,*-যাবৎ*** 
্বপ্গুলি সম্যক্ বরণ করিয়া লইলেন। ববণ কবিয়৷ লইয়! সমুন্রবিজষ 

বাদ্ার অনুমতি লইঙ্সা তিনি নান! মণিবন্ধে খচিত বিবিধ চিত্রে 



১৮৪ '. জিশচরিভ্তং , 

ভদ্দসণাঁও অৰ্ভুট্ঠেই। অবভভুট্ঠিত্বা অতুবিয়ং অচবলং 
অসংভংতাএ অবিলংবিয়াএ বায়হংস-সবিসীএ গঈএ জেণেব 
সএ' ভবণে তেণেব উবাগচ্ছতি । উবাগচ্ছিত্তা সয়ং ভবণং 
অগুপবিট্ঠা ॥ 

জপ.পভিইং চ ণং অবহা অরিট্ঠনেমী সমুদ্ববিজয়স্স রন্ো 
কুলং বক্ংতে তপপভিইং চ ণং হবে বেসমণ-কুংড-ধাবিণে! 
তিরিয-জংভয়া দেবা সক-বয়ণেণং সে, জাইং পুবা-পোবাণাইং 
মহানিহাঁণাইং ভবংতি_-তং জহা ঃ পহীণ-সমিয়াইং পহীণ- 
সেউয়াইং পহীণ-গোত্তাগাবাইং উচ্ছিন্ন-সমিয়াইং উচ্ছিন্ন- 
সেউয়াইং উচ্ছিন্-গোত্বাগাবাইং গামাগব-নগব-খেড়-কবৰড়- 
মড়ংৰ-দোণমুহ-পট্টণাসম-সংবাহা-সগ্পিবেসেস্থ সিংঘাড়এন্ বা 
তিএন্ু বা চউকেন্থ বা চচ্চবেস্তু বা চউমুহেস্ু বা মহাঁপহেস্থু বা 
গামট্ঠাণেন্থ বা আবণেন্থু বা দেবকুলেস্ু বা সভাস্থ বা! পবাস্থ 

/ বা আবামেম্থ বা উজ্জাণেস্ বা বণেস্থ বা বণ-সংডেসু “বা 

স্ুসাণ - সুন্নাগাব - গিরি-কংদব-সংতি-সংধি-সেলোবট্ঠাণ-ভবণ- 
গিহেস্থ বা সংনিক্খিত্তাইং চিট্ঠংতি_-তাইং সমুদ্দববিজয়স্স 
রাষ-ভবণংসি সাহরংতি ॥ জং বর়ণিং চ ণঃ অরহা৷ অরিট্ঠনেমী 
সমুদ্দবিজয়স্স বন্সো কুলংসি অণুপবিট্ঠে তং রয়ণিং চ ণং 
তস্স বন্নো৷ কুলং হিবঙ্গেণং বড.টিথা, ন্ুুবন্েণং বড.টিখা ধণেণং 

ধন্নেণং বজ্জেণং বট্ঠেণং বডটিথা, ৰলেপং বাহণেণং কোসেণং 
কোটু্ঠাগারেণং পুবেণং অংতেউরেণং জণবয়েণং জসবায়েণং 
বড.টিখা । বিপুল - ধণ - কণগ - রয়ণ-মণি-মোভিয়-সংখ-সিল- 

পপবাল-রত্ববয়ণমাইএপং সংত-সাব-সাঁবইজ্জেণং অইঈব পীই- 
সককাব-সমুদএণং অভিবভ্টিথা। ততে ণং অরহংতস্দ 
অরিট্ঠনেমিস্স অম্মা-পিউণং অয়মেয়াববে অজ্মথিএ চিংতিএ 



জিনচরিত্র ১৮৫ 

চিত্রিত ভন্রাসন হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অত্বরিত, অচপল, অবিহ্বল, 
অবিলম্বিত রাজহংসতুল্য গতিতে যেখানে নিজের ভবন সেইখানে 
গেলেন। গিয়া ত্বভবনে প্রবেশ করিলেন। যখন হইতে অর্ৎ 

অরিষ্টনেমি সমুদ্রবিজয় রাজার কুলে প্রবেশ করেন তখন হইতে শক্রের 
আদেশে বহু বৈশ্রবণ কুণ্ধারী তির্যগৃযোনি জূত্তক দেবগণ পুর্রাকালীন 
পুরাতন বহু ধনরত্ব আনিয়া সমুদ্রবিজয় বাঁজাব গৃছে রাখিতে লাগিল। 

সেগুলিৰ বিবরণ এইকপ £ যে-সব ধনরদ্বের অধিকারী, সেবক বা 
গোত্ররক্ষক উচ্ছিন্ন হইয়াছে সেইসব ধনরত্ব। গ্রামে, আকরে, নগরে, 
খেটে, কর্বটে, মডম্বপ্টনে, আশ্রমে, সংবাহে, সন্নিবেশ, সিংঘাটকে, 
ত্রিকোণে, চতুফষোণে, চত্বরে, চৌমাথাষ, মহাঁপথে, বিলুপ্ত ভিটায়, 
লুপ্ত নগবের ভিটায়, গ্রামের জলনির্গমপথে, নগরেব জলনির্গমপথে, 
আপখে, দেউলে, লভাস্থলে, প্রপাতস্থলে, আরামে, উদ্ভানে, বনে, 

ঝাড-ঝৌপে (বনবণ্ডে ), শ্বশানে, শুন্তগৃহে, গিবিকন্দরেঃ শান্তিগৃহে, 

সন্ধিগৃহে, শৈলোপস্থানগৃহে অথবা! শৈলভবনে সঞ্চিত ব! নিক্ষিপ্ত ষে- 
সব ধনবত্ধ। যে রজনীতে অর্থৎ অরিষ্টনেমি সমুদ্রবিজয় বাজার কুলে 
প্রবেশ কবেন সেই বজনীতেই প্র রাজার কুলে হিরণ্যবৃদ্ধি, বর্ণ 
বৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, খান্তবৃদ্ধি, রাজ্যবৃদ্ধি, বা্ট্রবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি, বাঁহনবৃদ্ধি, 
কোঁষবৃদ্ধি, কোষ্ঠাগারবৃদ্ধি, পুরবৃদ্ধি, অন্তঃপুববৃদ্ধি, অনপদবৃদ্ধি, ষশোবাদ 

বৃদ্ধি হইয়াছিল ; এবং বিপুল ধন, কনক, রত্ব, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, 
শিলা। প্রবাল, রক্তরদ্ব আদি প্রকৃত মূল্যবান সাবসম্পদ্ সবই বৃদ্ধি 
পাইযাছিল। শ্রীতিসৎকাবাদি সৎকর্মও অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। তারপব অর্হৎ অরিষ্টনেমির মাতাপিতার মনোমধ্যে 

0, .93-8% 



১৮৬ জিণচরিত্বং 

পথিএ মপোগএ সংকপ্পে সমুপ পজ্দিথা ॥ “্জপপ্রভিইং চ ং 
অম্হং এস দারএ কুচ্ছিংসি গৰ.ভত্তাএ বন্ধংতে তপপ্রভিইং 
চ ণং অম্হে হিরন্পেণং বড়ঢামে স্ুবন্নেণং বডটামো, ধণেণং 
ধন্নেণং রজ্জেণং রট্ঠেণং ৰলেণং বাহণেণং কোসেণং কোট্ঠা- 
গারেণং পুরেণং অংতেউরেণং জণবএণং জস-বায়েণং বডঢামো 
বিপুল - ধণ - কণগ - রয়ণ - মণি - মোস্তিয় - সংখ-সিল- গ্লবাল- 
বত্তবয়ণমাইএণং সংত-পার-সাবএজ্জেণং গীই-সন্ধারেণং অঈব 

অভি-বডডামো তং জয়া ণং অম্হং এস দাঁবএ জাএ ভবিস্সই, 

তয়া গং অম্হে এয়স্স দাঁরগস্স এয়াণুরবং গোল্নং গুণ-নিপ ফন্নং 

নামধিজ্্ং করিস্সামো অরিট্ঠনেমি তি ॥ 
তএণং সা দিবা দেবী নৃহায়! কয়-বলি কন্মা কয়-কোউয়- 

মংগল-পায়চ্ছিন্তা সববালংকাব-বিভূসিয়৷ নাই-দীএহিং নাই- 
উগহেহিং নাই-তিত্তেহিং নাই-কড়ুএহিং নাই-কসাএহিং নাই- 
অংৰিলেহিং নাই-মন্ুবেহিং নাই-নিদ্ধেহিং নাই-লুক্খেহিং নহি- 
উল্লেহিং নাই-সুক্খেহিং সব্বভু,-ভয়মাঁণ-স্হেহিং ভোরণচ্ছাষণ- 
গংধ-মল্লেহিং ববগয়-রোগ-সোগ-মোহ-ভয়-পবিস্সমা সা, জং 
তস্ন গবভস্স হিয়ং মিয়ং পচ্ছং গবভ-পোসণং, তং দেসে 

য় কালে য় আহারমাহাবেমাণী বিবিভত-মউএহিং লয়ণাঁসণেহিং 
পইবিকন্থহাএ মণাণুকুলাএ বিহাবভূমীএ পসথ-দোহলা 

সংপুক্ন-দোহল! সংমাণিষ-দোহলা অবিমাণিয়-দোহলা বোচ্ছিন্ 

দৌহলা বিবণীয়-দোহলা স্ুহংস্ুহেণ, আসয়ই সয়ই চিট্ঠই 
নিসীয়ই তুয়্ট্ই, সুহস্ুহেণং তং গৰ.ভং পবিবহই ॥ 



জিনচরিত্র ১৮৭ 

ব্যাকুলতাবে এইকপ একটি অতীষ্ট প্রার্থন৷ সংকল্পিত হইয়াছিল £ যখন 
আমাদের এই বাঁলক কুক্ষিমধ্যে আসিয়াছে ভখন হইতেই আমাদের 

হিরণ্যবৃদ্ধ, সুবর্ণবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধ,' ধান্বৃদ্ধি, রাজ্য বৃদ্ধি, রাষ্্বৃ্ি, বলবৃদ্ধি, 
বাহনবৃদ্ধি, কোববৃদ্ধি, কোষ্ঠাগাঁববৃদ্ধি, পুববৃদ্ধি, অন্তঃপুববৃদ্ধি, জনপদ- 

বৃদ্ধি হুইয়াছে এবং ধন, কনক, বত্ব, মণি, মৌক্তিক, শঙ্খ, শিলা, 
প্রবাল, রক্তবত্ব আদি প্ররুত মূল্যবান্ সাবসম্পদ্ (শ্বাপতেয় ) সবই 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রীতি সৎকাবাদি সৎকর্মেও আমবা অত্যধিক 

পৃবিমাণে বাড়িয়া উঠিযাছি। সেপ্গ্ যখন এই বালক ভূমিষ্ঠ হইবে 
তখন এই সর্বগুণান্বিত, সর্বগুণসম্পন্ন বালকেব এই সকল গুণের অন্ুবপ 

নাম "্অবিষ্টনেমি' বাখিব। তাবপব সেই শিব! দেবী [ প্রত্যহ ] কান 

কবেন, বলিকর্ম কবেন, কৌতুককর্ষ এবং প্রায়শ্চিত্ত করেন, সর্বালঙ্কারে 
দেহ বিভূষিত করেনঃ নাতি-শীত, নাতি-উষ্ণ, নাতি-তিজঃ নাঁতি- 

কটু, নাতি-কষায়, নাতি-অল্ল, নাতি-মধুর, নাতি-স্িষ্ক, নাতি-রুক্ষ, 

নাতি-আর্, নাতি-শুফ, সর্ব খতুতে নুখকর, ভোজন, আচ্ছাদন এবং 
গঞ্ধমাল্যাদি ব্যবহার করেন। তাৰ ফলে রোগ, শোক, মোহ, 

তয় ও পবিশ্রম অপগত হুয়। যেরূপ আহার তাহার গর্ভের পক্ষে 

হিতকর, পরিমিত, পথ্যঃ গর্ভপোষণক্ষম ও দেশকাঁলের অনুন্ধাপ, 

তাহাই আহার করেন। অনন্তম্ৃষ্ট,। দ্বকোমল শয্যা ও আসনে 
[শয়ন ও উপবেশন করেন], বিবেচন্ছুখকব ব্যবহাব করেন। 

মনোবগ্রন বিহারভূমিতে বিচরণ করেন। তীহাঁব সর্ববিধ দোহাদ 
প্রশস্ততাবে সম্পূর্ণভাবে সন্মানিত ও পালিত হুয। তাঁহার কোনও 
দোহদ উপেক্ষিত হয় নাই; একটি একটি করিয়া পৃথক পৃথক্ ভাবে 
তাহার প্রত্যেকটি দোহদ মিটানো হয়। শয়নেব হুখ, অবস্থানের 
সুখ, উপবেশনের সখ, আশ্রষেব মুখ, ত্বকৃপ্রসাধনেব মুখ প্রভৃতি 
সর্ব সুখে সুখিনী হইযা তিনি গর্ভভাব বহন কবিতে লাগিলেন। 



পরিশিঃ ঘ ' 
৯৭২ স্ুচেভের অংশ 

[ জং রয়ণিং চ ণং অবহা! অবিট্ঠনেমী জাঞ তং বয়ণিং 
চ ণং বহৃহিং দেবেছিং দেবীহি ঘ উবয়ংতেহি য় উপ-পয়ংতেহি 

য় উজ্ভবোবিয়া বি হোথা |] জং রয়ণিং চ ণং অবহা অরিট্ঠনেশী 
জাঞ। তং বয়ণিং চ ণং বহুহিং দেবেহিং দেবীহি য় উবয়ংতেহিং 
(দেবুজ্জোএ এগাঁলোএ লোঁএ দেব-সঙ্গিবায়া ) উপ্সিংজলমাণ- 
ভূয়া কহকহগভুরা যাবি হোঁথা ॥ জং রয়ণিং চ ণং অবহা 
অরিট্ঠনেমী জাঞ তং রয়ণিং চ ণং বহবে বেসমণ-কুংডধারী 
তিবিয়-জংভগ! দেব! সমুদ্দবিজয়স্দ রায়-ভবণংসি হিবন্নবাসং 
চ স্মুবন্নবাসং চ বইর-বাসং চ বখবাঁপং চ আভরণ-বাসং চ 
পত্তবাসং চ পুপফরবাসং চ ফলবাসং চ বীয়বাসং চ মল্লবাসং চ 

গংধবাসং চ বন্নবাসং চ চুন্নবাসং চ বন্ুহার-বাঁসং চ বাসিংস্থ। 
[ “পিয়ট্ঠয়াএ পিং নিবেএমো* পিয়ং তে ভবউ মউড়-বজ্জং 
জহা মাঁলিয়ং উমোয়ং মথএ ধোয়ই 1 ]॥ 

তএ ণং সে সমুদ্দবিজয়ে বাঁয়া ভবণ-বই-বাঁণ-মংতব-জোইস- 
বেমাণিএহিং দেবেহিং তিথয়ব-জম্মণ-অভিসেয়-মহিমাএ কয়াএ 
সমাণাএ পচ্চুদ-কাল-সময়ংদি নগর-গুভ্তিএ জদ্বাবেই। 

সদ্দাবিত্তা এবং বয়াসী॥ “খিপপমেব ভো দেরবাঁপুগ্রিযা” 
সোবিয়পুবে নগবে চাঁরগ-সোহণং কবেহ। করিভা মাণুল্মাণ- 
বদ্ধণং কবেহু। -ত্তা দোরিষপুবং নগরং সব.ভিংতব-বাহিবিষং 
আসিয়-সংমজ্জি-উবলেবিয়ং সংঘাড়গ-তিষ-চউক্-চচ্চব - চউগ্মুহ" 
মহাঁপহ-পহেস্ু সির্ত-ুই-সংমট্ঠ-রচ্ছংতবাবণ-বীহিয়ং মংচাইিমংচ- 
কলিয়ং নাঁশা-বিহ-রাগ-ভূসিয়-স্থায়-পড়াগ-মংভিয়ং লা-উল্লোহিয়- 
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[ যে বজনীতে অর্হৎ অরিষ্টনেমি ভূমিষ্ট হন, সেই রজনীতে বহু দেব 
ও বহু দেবীর অবতবণ ও উৎপতনে সবস্থান উদ্ভোতিত হুইয়াছিল। ] 

যে রজনীতে অর্থৎ অবিষ্টনেমি ভূমিষ্ঠ হন, সেই বজনীতে বহু দেব ও 
বছ দেবী নিয়ে আগমন ও উধ্বে+ গমন কবিয়াছিলেন বলিষা ( দেব- 
ছ্যতিতে আলোকিত জগতে দেবসন্িপাত ঘটিয়াছিল ) [সমস্ত জগৎ] 
ভয়চকিত ও “কি হইল, কেন হুইল? শবে শব্যায়মান হইয়াছিল। 
যে বজনীতে অঙৎ অরিষ্টনেমি ভূমিষ্ঠ হন, সেই রজনীতে বৈশ্রবপ 
কুবেরেব আজ্ঞাধাবী বহু তির্যক ও জ্ভক দেবগণ ( অর্থাৎ কিররগণ ) 
রাজ। সমুক্রবিজয়ের রাঁজতবনে হিরণ্য (রজত ) বর্ষণ, নুবর্ণ-বর্ষণ, 
বন্্র ( স্হীবক )-বর্ষণ, বস্্র-বর্ষণঃ আভরণ-বর্ষণ, পত্র-বর্ষণ, ফল-বর্ষণ, 
বীজ-বর্ষণ, মাল্যবর্ষণ, গন্ধদ্রব্য-বর্ষণ, বর্ণ € স্চন্দ্ন )-বর্ষণ, চুর্ণ বর্ষণ ও 

বহ্ুধারা বর্ষণ করিয়াছিল। [প্রিয-প্রয়োজনে প্রিয় নিবেদন করি, 
তোমার শ্রিষ হুউক+-_এই বলিষা! (পরিচাবিকারা ) মাথার মাল্যযুক্ত 

মুকুট খুলিয়া! বাখিয়া মাথা ধোওয়াইল। তারপর তবনপতি, ব্)্তব, 
জ্যোতিষিক, বৈমানিক ও দেবগণ তীর্থকর-জন্ম-মাহাত্ম্য-জন্ কৃত্য 

সম্পাদন কবিলে পব রাজা সমুদ্রবিজঘ প্রত্যুষকালে নগব-গোণ্ত.- 
গণকে ডাকিলেন! ভাকিয়া এই কথা বলিলেন। ভে! দেবানু- 
প্রিগ্রণ | শীত দৌরিকপুব নগবেব চাবশোধন (বনিমুক্তি ) কবিয্না 
দ্বাও। [বাজাবেব ] মান ও মাপ (অর্থাৎ ওজন ও পবিমাঁপ) 
বাডাইর়া দাও। সৌরিকপুর্র নগবের অত্যন্তবে ও বাহিবে অবস্থিত 
রাস্তাৰ চৌমাথা, তেমাথা, চতুক্ষোণস্থান, নগবচতুর, চতুদর্শর গৃহ, 
মহাপথ প্রভৃতি সকল. স্থানেই জলসেচন, সন্মার্জন ও উপলেপন কবাও। 
বড ব্রাস্তার মাঝখানে ও দোকানের পথে অসংখ্য মঞ্চ নির্মাণ কবাও 
এবং সেই মঞ্চগুলিকে নানাবর্ণে বিভূষিত ধ্ব্জ ও পত!কায় মণ্তিত 
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মহিযং গোঁলীন-নরন-রত্ব-চংদণ-দদ্দর - দিন্ন - পচংগুলি - তলং 
উবচিয়-বংদণ-কলনং বংদণ “ ঘড় - প্লুকর়-তোরণ-পরিছুবার-দেল- 

ভাগং আঁপভ্োসত্ত - বিপুল - বষ্ট - বগ্ঘারির - মল্গ-দাদ-কলাবং 
পংচ-বম-সরন-সুরভি-মুদ্ধ-পুপ.ক-পুধজোবরার-করিরং কালাঞ্চরু- 

পবর - কুংছুরুক্ধ - দুরুক্ষ - ডগ্গাংত-ধুব-নঘমঘংত-গংধুদ্ধ,রাভিরানং 

ভুগংধ-বব-গংধিয়ং গংধবটি-ভূরং ন় - নষ্টগ-ভল্ল-নল্ল-সুট্ঠিয়- 
বেলংবগ - কহগ - পাড়গ - লাসগ - আবকৃখগ - লখ-নংখ-তৃণইল্প- 
তুংববীণির-অণেগ-তালার়রাণুচরিয়ং করেছ য় কারবেহ র| 
করিত! কারবিভা র জুর-নহদ্নং চ মুনল-দহস্নং চ উন্দবেহু। 

উন্নবিস্তা যম এমং আঁপভিনং পচ্চর্পংপিণহ 1৮ তএ ণং তে 
কোডংবিয়-পুরিসা সমুদ্বিদ্রয়েণং রমলা এবং বুস্তা দমাণা 
হুট্ঠ - তুট্ঠ - জাবি পড়িন্ুণংতি ৷ পড়িনুণিস্তা খিপ-পঘেব 
সোরিরপুরে নগরে চারগ-সোহণং জাবি উদ্পবিভ্ভা ভেঁণেক 
সমুদ্ববিজ্ে রায়া, তেণেক উবাগচ্ছংতি । উবাগচ্ছিভ্তা জাব 
সুদ্দবিজিয়স্স রম্মো এরমাণত্তিরং পচ্চপ.পিশংতি ॥ 

তএ ণং লযুদ্ধবিজরে বারা জেণেব অষ্টণনালা, তেপেব 
উবাগচ্ছই । উবাগচ্ছিন্ভা দবেবারোহেণং ববব - পপ - 
মল্লালংকাঁর - বিভূদাঁএ সব্ব-তুড়ির - নন্দ - নংনিশাএপং মহয়া 
ইড্ীএ মহুয়া জুঈএ নহরা বলেণং মহা বাহণেণং মহরা 

বর-তুড়ির-ভরগ-ননগ-প-পবহিএণং লংখ -পণব - পড়হ - ভেরি- 
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কবাও। লাজ রিকিবণ ও উল্লোচ (স্চন্দ্রাতপ ) বিস্তারণ দ্বাবা 

মহিত ( অর্থাৎ উৎ্সবিত ) কবাঁও। সরস গ্োশীর্য, রক্চন্দন ও দার্ব 
নামক গন্ধত্ব্য বাটিয়া তাহা! লইয়! নানলাস্থানে পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত কবতলের 
ছাপ দেওয়াও । মঙ্গলকলসসকল স্থাপন ক্বাও। প্রতি তোরণের 

ছারদেশভাগ বন্দনঘটে সুশোভিত কবাঁও। ফুলের মালা সঙ্গে ফুলের 

মাল আলগ!। কবিযা ও ঘন কবিষা জভাইয়া মোটা কবিয়! সেই 
মোট! মাল! দিয়! সব জায়গ! সাজাইবার আদেশ দাও । শ্রেষ্ঠ কালাগুর 
কুন্দুরুত্ক, তুর প্রভৃতির সহিত ধূপ পোডভাইয়|! সমস্ত নগব স্ুগন্ধে মহ 

মহ করিয়া তোল, আব গম্বদ্রব্য ছডাইয়৷ তাহাব ছগন্ধে সমস্ত নগবটিকে 
একটি গন্ধবর্তিকাতুল্য কবিয়া ফেল। নট, নর্তক, জল্প, মল, মুগ্টিক, 
বিড়মক, কথক, পাঠক, লাগক, আবক্ষক, লঙ্ষ, মজ্ফ, তৃণবাদক, তুষ্ব- 
বীণাবাদক এবং তালাচর ও তাহাঁদেব বু অন্থচর নিযুক্ত কর। 

তাবপর যুপসহ্শ্র ও মুসলসছঅ সহ উৎসব আরম্ভ করিয়া দাও | উৎসব 

আরম্ভ কবিষা দ্রিষা আমা আদেশপালনসংবাদ আমার নিকট জ্ঞাপন 

কব। 

তাবপৰ সেই কুটুণবপুকবগণ সমুদ্রবিজয় বাজ! কর্তৃক এইবপ আদিষ্ট 
হুইষ! হৃষ্টতুষ্ট'**-**যাবৎ**.***আদেশ গ্রহণ কবিল। কবিয্না সত্বর 
লৌরিকপুব নগবেব চাবশোধন ( বন্দি-সুক্তি ) করিয়া--”***যাবৎ****** 
উৎসব আবন্ত করিয়! দিয়া যেখানে সমুদ্রধিজয্ বাজা সেইখানে 
উপস্থিত হইল । হুইয়] সমুদ্রবিজষ বাজার নিকট এই আজ্ঞা প্রতিপালনের 
সংবাদ জ্ঞাপন কবিল। 

তারপর সমুদ্রবিজক্প বাজা যেখানে অষ্টনশালা (ব্যাধামাগাব ) 
সেইখানে চলিলেন। সমস্ত অববোধ (নারীবর্গ) লইয়া পুষ্প, গন্ধাব্ত 
মাল্যালঙ্কারাি ভূষণ সহযোগে, ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, বিপুল শ্শ্বর্যের 
অনুরূপ জশাকজমক সহকারে অসংখ্য সেনা, যানবাহন ও অনুচরবর্থের 
সহিত ও বহু দল-বল লইয়া [ রাজা সমুদ্রবিজয পুত্রজন্ম উপলক্ষে ] দশ- 
দিন-ব্যাপী স্থিতি-প্রতীজ্যা উৎসব সম্পাদন কবিলেন। প্র উৎসবে 

ভুডি, ঘমক, গমক+ শঙ্খ পণব+ ভেবি, ঝলবি, খবমুখী, ছড়ুক, মুবজ, 
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বল্পরি - খরমুছি - হুড়ু - মুরজ - মুইংগ-ছুংছুহি-নিগ্ঘোস-নাইয়- 
রবেণং উস্সৃদ্ধং উকবং উক্কিট্ঠং অদিজ্ং অমিজ্ং অভড়প্ন- 

বেসং অদংড - কোদংডিমং অধরিমং গণিয়া - বর-নাঁড়ইজ্জ- 

কলিয়ং অণেগ-তাঁলাররাণুচবিয়্ং অথুগ্ধ,য়-মুইংগং অমিলায়- 
মল্প-দামং পমুইয়-পর্কীলিয়-স-পুরজণ-জাণবয়ং দসদিবসং ঠিই- 
পড়িয়ং কবেই ॥ তএ ণং সে সমুদ্দবিজয়ে বায়া দসাহিয়াএ 

ঠিই-পড়িয়াএ বষ্টমাণীএ সইএ য় সাহস্সিএ য় সয়-সাহস্সিএ 
য় জাএ য় দাঁএ য় ভাএ য় দলমাঁণে য় দবাঁবেমাণে য় সইএ 
য় সাহস্সিএ য় সয়-পাহস্সিএ য় লঃভে পভ়িচ্ছমাণে য় 
জজ য় এবং বিহবই॥। তএ ণং অরহংতস্ 
অরিট্ঠনেসিস অন্মা-পিয়বো পঢ়মে দিবসে ঠিই-পড়িয়ং 
করেংতি, তইএ দিবসে চংদ-সুব-দংসণিয়ং করেংতি, ছট্ঠে 
দিবসে ধন্ম-জাগবিয়ং করেংতি, ইক্কারসমে দিবসে বিইক্কংতে, 
নিববন্তিএ অস্থই-জন্ম-কম্ম-কবণে, সংপত্তে বাবসাহ-দিবসে 
বিউলং অসণ-পাণ-খাইম-সাইমং উবকৃখরাবিংতি। -ভতা মিভ- 
নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংবধি-পবিজণং নায়এ য় খত্তিএ য় আমংতিত্তাঃ 
তও পচ্ছা ন্হায়া কয়-ৰলি-কম্মা কয়-কোউয়-মংগল-পায়চ্ছিত্বা 
সুদ্ধ-প.পাবেসাইং মংগল্লাইং পববাহিং বথাইং পবিহিয়া অগ্প- 

মহগ্ঘাভবণালংকিয়-সরীবা ভোয়ণ-বেলাএ ভোয়ণ-মংভবংদি 
নুহাসণ-বর-গয়া তেণং মিতত-নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংবংধি-পবিজণেণং 



জিনচরিত্র ১৯৩ 

মৃদল্গ, ছুন্দুভি প্রভৃতি নান! বাছা বাজিতে লাগিল | নান! বাছেব নানা 

রবে নগর মুখবিত হুইয়! উঠিল। সর্ববিধ শুক, সর্ববিধ ঝাঁজকব ও সর্ববিধ 
কৃষিকর উঠাইয়! দেওয়! হইল । [ক্রয়-বিক্রয় না থাকাঁষ ] দোকানে 
দেওয়া-নেওয়া ও মাপ কবা ব1! ওজন কবাঁর কাজ উঠিষা গেল। 
অদগু-কুদ্দণ্ড ( লঘুপাঁপে গুরুদণ্ড বা আইন-বিরুদ্ধ দণ্ড) উঠিয়া গেল। 
খণ উঠিয়। গেল। প্রজার গৃহে তটের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। 
শ্রেষ্ঠ গণিকাঁদিগের নৃত্য চলিতে লাগিল | নৃত্যা্দির তালে তালে 
মুদ্ঘ বাজিতে লাঁগিল। টাঁটক] ফুলের মালা স্নান হইতে পায় নাই। 
পৌরগণ ও জান্পদগণ সহ সমস্ত বাজ্যের লোক আনন্দ-উৎসবে ও 
খেলায় মাতিয়া রহিল। তারপব সেই সমুদ্রবিজয় বাজ দশ-দিন- 
ব্যাপী স্থিতিম্প্রতীজ্যা উৎসবের কালে শত, সহত্র ও লক্ষ যাগ কবিয়া- 

ছিলেন, শত, সহমত ও লক্ষ দায় উদ্ধার কবিষা দিযাঁছিলেন, শত, 

সহত্্র ও লক্ষ ভাগ (অর্থাৎ সম্পতির অংশদাঁন) করিয়াছিলেন 
এবং দান কবিবার আদেশ দিয়্াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি 
শত, হম ও লক্ষ উপহাব (লাভ) ববণ করিয়া লইয়াছিলেন ও 
ববণ করিয্া! লইবাব আদেশ দ্িযাছিলেন। তাবপর অর্থৎ অরিষ্টলেমির 
মাতাপিতা প্রথম দিবসে স্থিতিপ্রতীজ্যা (আরম্ভ) কবেন, তৃতীষ 

দিবসে চন্দ্রহু্যগ্রুদর্শন করেন ও ষ্ঠ দিবসে ধর্মজাগধ্যা বিধি 
পালন করেন। তারপর জাতাশোচাস্তকর্ম নিবৃত্ত হুইবাব পর 
একাদশ দিবস গত হুইলে দ্বাদশ দিবদ আপিলে [. তাহারা ] প্রচুব 
অশনীয়, পানীয়, হুখা্চ ও হুম্বাছু বন্ত গ্রস্তত কবাইলেন। কবাইয! 

মিত্র, জ্ঞাতি, নিজক-জন, শ্বজন, সংবন্ধীজন, পরিজন, নায়ক এবং 

ক্ষত্রিয়গণকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং পশ্চাৎ ন্নাত হইয়া, বলিকর্ম 
সমাণ্ড করিয়া, কৌতুকমঙ্গল এবং প্রায়শ্চিত্ত সাবিয়া,[ অশৌচান্তে ] 
শ্ুদ্ধির উপযোগী, মঙ্গলজনক; শ্রেষ্ঠ বস্ত্র পরিষা, অল্প অথচ মহার্থ 
অলঙ্কারে শরীর অলম্কৃত কবিয্না, ভোঁজন-বেল! সমুপন্থিত হইলে 

ভোজন-মগ্ডপে গিয়া শ্রেষ্ঠ সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রী সকল মিত্র 
জ্ঞাতি, নিজক-জন, শ্বজন্, সংবদ্ধিজন; ও পবিজনগণেব সহিত সেই 

0.৮ 93-2হ 



১৯৪ জিণচরিত্বং 

সদ্ধিং তং বিউলং অসণ-পাণ-খাইম - সাইমং আসাঁএমাণা 
বিদাএমাণা পব্ভাএমাণা পরিভুংজেমাণা বিহবংতি ॥ জিমিয়- 
ভূত্ত্তবাগয়া বি য় ণং সমাণা আয়ংতা চোকৃখা পবম-স্থুই- 
ভূয়া তং মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংবংধি-পরিজপং বিউলেণং পুপফ- 
বখ-গংধ-মল্লালংকারেণং সন্কারিংতি সম্মাণিংতি। সক্কাবিভা! 
জম্মাণিত্তা তস্সেব মিত্ত - নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংবংধি-পবিজণস্স 
য় পুবও এবং বয়াসী॥ পুবিবং পি ণং দেবাণুপ-পিয়! ! অম্হং 
এয়ংসি দারগংসি গব্ভং বন্কতংসি সমাপংসি ইমে এরাববে 

অজ্ধথিএ চিংতিএ পথ্থিএ জাব সমুপ পল্ভিখা £ জপ.পভিইং 

চ ণং অম্হং এস দাবএ কুচ্ছিংসি গবভত্তাএ বকংতে, 
তপপ্রভিইং চ ণং অম্হে হিরন্পেণং বডড়ামো, সুবন্নেণং 
বডডামো, ধণেণং জাঁব সাবইজ্জেণং গীই-সক্কারেণং অঈব অঙঈব 
অভিবড.ডামো, সামংত-রায়াণো বসমাগয়া ॥ তং জয়া ণং 

অম্ভং এস দাঁবএ জাএ ভবিস্সই, তয়া ণং এর়স্স দাবগদ্স 
ইমং এয়াণুববং গুন্নং গুণ-নিপ-ন্নং নামধিজ্জং কবিস্সামো 
অবিট্ঠনেমি ভ্ভি। তা অজ্জ অম্হং মণোঁবহ-সংপত্তী ভায়া ঃ 
তং হোউ ণং অম্হং কুমাবে অরিট্ঠনেমী নাঁমেণং ॥ 



জিনচরিত্র ১৯৫ 

বিপুল অশনীয়, পানীয়, সুখাদ্ভ ও নুস্বান্ভ বস্তসকল স্বাদ-বিস্বাদ 
বুঝিয়! বুঝিয়া, ভাগপুর্বক পরিবেশন করিয়া! কবিষা [ সকলে মিলিয়া ] 

পরিভূঞ্জন করিয়া বিহাব কবিলেন। আহার ও ভোজনেব পব আচমন 

কবিষা পবিফার ( চোঁক্ষ) ও পবমণ্তচি হইয! সেই সব মিত্র, জ্ঞাতি, 

নিজজন, স্বজন, সংবদ্ধিজন ও পবিজনদিগকে বিপুল পুষ্প, বহ্থ, 

গন্ধমাল্য ও অলংকাব দিষা সৎকৃত ও সম্মানিত কবিলেন। সৎকাঁৰ 

ও সন্মাননাব পৰ সেই মিজ্র, জ্ঞাতি, ন্জিজন, ঘ্জন, -সংবন্ধী ও 

পবিজনবর্গেব সামনে এই কথা বলিলেন। ভো! দেবাহুপ্রিষগণ! 
পূর্বে যখন আমাদেব এই বালক গর্ভে ছিল তখনই আমাদেব মনোমধ্যে 
এইকপ ব্যাকুল প্রার্থনা সংকল্লিত হইয়াছিল, যখন হইতে আমাদেব 

এই বালক গর্ভে আসিয়াছে তখন হইতেই আমাদের হিরণ্যবৃদ্ধি, স্বর্ণ 
বৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, ধান্তবৃদ্ধি ৪৪৩৯ শযাবৎ*****শ্বাপতেয় বাডিয়াছেঃ শ্লীতি- 

সৎকারও বাঁড়িষাছে এবং সামস্ত রাজারাঁও বশে আসিষাছে। দ্ুতবাং 

যখন আমাদেব এই বালক ভূমিষ্ঠ হইবে তখন এই বালকের এই সকল 
গুণের অনুরূপ গুণ-নিষ্পন্ন নাম “অরিষ্টনেমি” রাখিব। আর আজ 
আমাদের মনোরথ সিদ্ধি ঘটিয়াছে , হুতরাং আমাদের কুমার নামে 
হউক '্অবিষ্টনেমি”। 





জিণচরিত্তং 
বীসং তিখগরাণং 

জিনচরিত্র 
বিৎশতি তীর্থংকর 



নমিস্স গং অরহও কালগয়স্স বিইকংতস্স সমুজ্াঅস্স 

ছিন-জরা-জাই-মরণ-বংধণস্স সিদ্ধস্স কুদ্ধস্স মুভ্তস্স অংত- 

গড়স্স পরিনিবব্ড়স্স সববছুক্খ-প্পহীণস্স পংচ-বাঁস-সয়- 

সহস্সাঁইং চউবাসীইং চ বাস-সহস্সাইং বিইকৃকংতাইং নব চ 
বাস-সয়াইং বিইকৃকংতাইং। দসমস্স য় বাস-সয়স্স অয়ং 
অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৪ ॥ 

মুনিস্ববযস্স ণং অবহও কালগয়স্স জাব সব্বছক্খপ্প- 

হীণস্স একারস বাস-সয়-সহস্সাইং চউবাসীইং চ বাস-' 

সহস্সাইং নব য় বাস-সয়াইং বিইকৃকংতাইং। দসমস্স য় বাস- 
সয়স্স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৫ ॥ 

মল্লিস্স ণং অবহও কাল-গয়স্স বিইকৃকংতস্স সমুজ্জা- 
অস্স ছিন্ন-জবা-জাই-মরণ-বংধণস্স সিদ্ধস্স ব,দ্ধস্স যুত্তস্স 
অংতগড়স্স পবিনিব্ডস্স সব্ব-ছুক্খ-পপ্রহীণস্স পন্নট্ঠিং 
বাস-সয়-সহস্সাইং চউবাসীহং চ বাস-সহস্সাইং নব য় বাঁস- 
সয়াইং বিইকৃকংতাইং। দসমস্স য় বাস-সয়স্স অয়ং 
অসীইমে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৬ ॥ 

অবস্স ণং অবহও কালগয়স্স'জাব সব্ব-ছুক্থ-গ্রহীণস্স এগে 
বাস-কোড়ি-সহস্সে বিইকৃকংতে | পন্ট্ঠিং বাস-সয়-সহস্সাইং 
চউবাসীইং চ বাস-সহস্সাইং নব য বাস-সয়াইং বিইক্কংতাইং, , 

দসমস্স য় বাস-সয়স্দ অয়ং অসীইমে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই। 
তং চ এয়ংঃ পংচ-সট্ঠিং লকৃখা চউরাসীইং সহস্সা বিইকৃকংতা, 
তংমি সমএ মহাঁবীবে! নিবব,ও ৷ তও পবং নব য় বিইকৃকংতা 
দ্সমস্দ ষ বাস-সয়স্দ অসীইমে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই। 
[ এবং অগ্গও জাব সেয়ংসো তাব দট্ঠববং ] ॥ ১৮৭ ॥ 



মধ্যবর্তী 'ভীর্থকরগণণর কাল 

অর্থৎ নমি কালগত**...*সর্বহূঃখগ্রহীন হইবার পব পাঁচ লক্ষ চুবাশি 
হাজার বৎসব কাটিযাঁছে। তাঁরপব দশম শতকেব এই অনীতিতম 

বৎসর চলিতেছে ॥ ১৮৪ ॥ 

অর্থৎ মুনিন্ুত্রত কাঁলগত-**+**হুইবাৰ পর এগারো! লক্ষ চুবাশি 
হাজার শো বৎসর কাটিষাছে। তাবপর দশম শতকেব এই অশীতিতম 
বৎসর চলিতেছে ॥ ১৮৫ ॥ 

অর্থৎ মঞ্্ি কালগত-..**হইবার পব পর়ষট্ি লক্ষ চ্বাশি হাঞজাব 
ন*শো বৎসর কাটিয়াছে। তাবপব দশম শতকেব এই অশীতিতম বসব 
চলিতেছে ॥ ১৮৬ ॥ 

অর্থৎ অব কাঁলগত******হুইবাব পর এক সহশ্র কোটি পয লক্ষ 
ছুবাশি হাঁজাব ন'শো বলব কাটিষাছে। তাবপৰ দশম শতকেব অশীতি- 
তম সংবৎসব চলিতেছে। তীহাঁব এই পয়যাট্ট লক্ষ চুবাশি হাজাব বৎসব 
গত হইলে মহাবীবেব নির্বাণ হয। তারপব নয় শতক কাটির়াছে ঃ 
দশম শতকেব এই অশীতিতম সংবৎসব চলিতেছে। [ ইহার পর 
শ্রেয়াংস পর্যন্ত এইরপই ক্রষ্টব্য ]॥ ১৮৭ ॥ 



২০০ জিণচবিতং 

কুংথুস্স ণং অরহও ভাব -গ্রহীণস্স এগে চউ-ভাগে 
পলিওবমে বিইকৃকংতে পংচসট্ঠিং চ জর-সহস্সা চউরাপীইং 
চবাঁস-সহস্সা বিইকৃকংতা ; তংমি দময়ে মহাবীবো৷ নিব ; 
তও পবং নব র বিইকৃকংতাইং বাদ-সয়াছিং। দলমস্স র বাঁস- 
সয়স্দ অয়ং অদীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৮ ॥ 

সংতিস্স ণং অবহও জাব গ্রহীণস্দ এগে চউভাগ্- 
উণে পলিওবমে বিইকৃকংতে ; পনট্ঠিং চ সয়-সহস্সা 
চউবাসীইং চ বাঁস-সহস্সাইং নব য় বাঁস-দয়াইং। দসমন্ন 
র বাস-সয়স্স অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৮৯ ॥ 

ধন্মস্ন ণং অবহও জাব গ্লহীণস্স তিন্নি লাগবোবনাইং 
বিইকৃকংতাইং পর্নট্ঠিং চ সয়-সহন্সা চউরাসীইং চ বাল- 
সহস্সাইং নব য় বাঁস-সয়াইং। দসমস্স য় বাস-সয়স্স অরং 
অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯০ ॥ 

অণংতস্স ণং অবহও ভাব গ্রহীণস্স সন্ত সাগরোবমাইং 
বিইকৃকংতাইং পর্নট্ঠিং চ সয়-সহস্সা চউরাঁসীইং চ বাস- 
নহস্নাইং নব য় বাঁস-য্াইং। দসমস্স র বাস-সরস্ন -অয়ং 
অনীইমে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ॥ ১৯১ ॥ 

বিমলস্দ ণং অরহও জাব -প্পহীণস্ন নোলন সাগবো- 
বমাহিং বিইকৃকংতাইং পর্নট্ঠিং চ সর-দৃহস্লা চউবাঁসীইং চ 

বাঁস-সহস্সহিং নব ঝর বাস-সর়হিং। দনমস্ন য় বাল-নয়দ্ 
অয়ং অসীইমে সংবচ্ছবে কাঁলে গচ্ছই ॥ ১৯২ ॥ 

বাস্ুপুজ্জস্স ণং অরহও ভাব -পরহীণস্ন ছায়ালীসং 

সাগবোবমাহিং বিহকৃকংতাইং পর্নট্ঠিং চ সর-সহফ্লা চউবা- 

সীইং চ বাস-সহস্সাইং নব র বাস-সয়াইং | দলমস্ল য় বাস- 

সয়স্দ অয়ং অসীইমে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৩। 



জিনচবিত্র, ২০১ 

অর্থৎ কুস্থ, কালগত.."***হুইবার পৰ এক পলিয়োপম কাঁলেব 
চতুর্থাংশ কাটিয়াছে। তাবপর পীঁয়বটি লক্ষ চুরাশি হাজার বদর 
কাটিগ্লছে। সেই সময়ে মহাবীরের নির্বাণ হয়। তাঁরপর নয় শতক 
কাটিয়াছে। দশম শতকেব এই অশীতিতম সংবৎনব চলিতেছে ॥ ৯৮৮ ॥ 

অর্থৎ শীস্তি কালগত.*...হুইবার পৰ এক পণিগ্লোপম কালের 
তিনচতুর্থাংশ কাটিয়াছে। তারপর পঁয়যটি লক্ষ চুরাশি হাজাব ন'শো 
বৎসব কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎ্সর 

চলিতেছে ॥ ১৮৯ ॥ 

অর্থৎ ধর্ম কালগত....."হইবার পর তিন সাগরোপম কাল 

কাটিয়াছে। তাবপর পয়ষটি লক্ষ চুবাঁশি হাজার ন'শো বৎগব 
কাঁটিয়াছে। তাবপর দশম শতকের এই অনশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ 
৯৯০ | 

অর্থৎ অনস্ত কাঁলগত-'****"হইবার পব সাত লসাগরোপম কাল 
কাটিয়াছে। তারপর পযযা্ট লক্ষ চুরাশি হাজার ন”শো বৎসর কাটিযাছে। 
তাবপর দশম শতকের এই অলীতিতম সংবৎসব চলিতেছে 0১৯১ ॥ 

অর্থৎ বিমল কালগত**-.* হইবাব পব ষোল সাগবোপম কাল 
কাটিয়াছে। তাবপব পঁষযট্রি লক্ষ চুবাশি হাজার ন'শো বৎ্লব 
কাটিয়াছে। তারপব দশম শতকেব এই 'শীতিতম সংবৎসব 
চলিতেছে ॥ ১৯২1 

অর্ৎ বাস্থপুজ্য কাঁলগত-.***হইবার পর ছেচল্লিশ সাঁগরোপম 
কাল গত হুইঘ্াছে। তারপব পয়ষটি লক্ষ চুবাশি হাজার নশো বৎসব 
কাটিয়াছে। তারপবৰ দশম শতকেৰ এই অশীতিতম সংবৎসর 
চলিতেছে ॥ ১৯৩ | 
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২০২ জিণচবি্ত্তং 

সেজ্জংদস্স ণং অরহও জাব -পপহীপস্স এখে সাঁগ- 
রোৌবম-দএ ধতে পন্নট্ঠিং চ সয়-সহস্সা চউরাসীইং চ 
বাস-সহস্সাইং নব য় বাঁস-সয়াইং। দ্সমস্স য় বাঁস-সয়স্স 
ময়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৪ ॥ 

সীয়লস্স ণং অরহও জাঁব পপহীশস্স এগা! সাগরোবম- 

উপিয়া বিইকৃকংতা, এয্সংমি সমএ বীরে নিব, তও বিয় ণং. 
পৰং নব-বাস-সয়াইং বিইকৃকংতাইং। দসমস্স য় বাস-সয়স্স 
অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৫ ॥ 

সুবিহিসস ণং অরহও পুপফদংতসস জাব পপহীণসংস 
দস সাগবোঁবম-কৌড়ীও বিইকৃকংতাও, তিবাঁস-অদ্ধনব-মাসাহিয় 
বায়ালীস-বাস-সহস.সেহিং উিয়া ৷ এয়ংমি সমএ বীবে নিবব,ঞ, 
তও বিয় ণং পরং নব-বাঁস-সয়াইং বিইকৃকংতাইং। দস্মসজ য় 
বাস-সয়স.স অয়ং অসীইমে সংকচ্ছরে কালে গঠ্ছই ॥ ১৯৬ ॥ 

চংদপ পহস্স ণং অরহও জাব -পহীণস.স এগং সাগরোবম- 
কোড়ী-দয়ং বিইকংতং তিবাঁস-অদ্ধনব-মাসাহিয়-বায়ালীস-বাস- 

সহসসেহিং উপগং ; এয়ংমি সমএ বীবে নিববুঞ তও বি য় পং 

পরং নব-বাস-সয়াইং বিইকৃকংতাইং। দসমসস য় বাস-সয়সস 
অয়ং অনীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৭ ॥ 

সুপাঁনসজ ণং অরহও জাঁব পহীণসস এগে সাগবোবম- 

কৌড়ী-সহস্সা বিইকৃকংতা তিবাস-অদ্ধনব-মাসাহিয়-বায়ালীস- 
সহস্সেহিং উপিয়া ; এয়ংমি সমএ বীরে নিববএ, তও বিয় 
ণং পরং নব বাঁস-সয়াইং বিইকৃকংতাইং। দসমস্স য় বাস-সয়স্ 
অয়ং অসীইমে.সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৮ 

পউমপৃপ্ভস্দ ণং অবহও জাব পহীণস্স দস সাগবোঁবম- 



জিনচবিত্র ২০৩ 

অর্থৎ শ্রেরাংস কালগত...***হইবার পব এক শত সাগবোপম 

কাল কাটিযাছে। তাবপর পঁধবট লক্ষ চুবাঁশি হাজাব ন'শো৷ বৎসর 
কাটিয়াছে। তারপর দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর 
চলিতেছে | ১৯৪ ॥ 

অর্থৎ শীতল কালগত-*.*"“হুইবার পব বিষ্লান্ত্রিশ হাঁজাব তিন 

বৎদব লাডে আট মাস কম এক কোটি সাগরোপম কাল গত হইলে 

বীর (মহাবীব স্বামী) নির্বাণ লাভ কবেন। তারপব নয় শত. 

বৎসর কাটিযাছে। দশম শতকেব এই অশীতিতম সংবৎসব চলিতেছে ॥ 
১৯৫ ॥ 

অর্থৎ স্ুবিধি পুষ্পদস্ত কালগত.*****হইবাব পর বিয়াল্লিশ হাজাৰ 
তিন বতসব সাঁডে আট মাঁস কম দশ কোটি সাঁগবোপম কাল গত 
হইলে বীরেব নির্ধাণ হয়। তারপর নয় শত বৎসর কাঁটিয়াছে ঃ 

দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ১৯৬ ॥ 

অর্থৎ চন্ত্রপ্রভ কালগত******হুইবার পর বিষ্লাল্লিশ হাঁজাব তিন 
বৎসব সাঁভে আট মাস কম একশো কোটি সাঁগরোপম কাল গত হইলে 
বীবেব নির্বাণ হয়। তাবপৰ নয় শত বৎসর গত হইযাছে। দশম শতকেব 

এই অগীতিতম সংবৎসব চলিতেছে ॥ ১৯৭ ॥ 

অর্থৎ সুপার্খ কালগত*****"হইবাব পব বিয়ািশ হাজাব তিন 

বৎসব সাঁডে আট মাস কম এক সহত্র কোটি সাগবোপম কাল গতে 
বীবেব নির্বাণ হয। তারপর নয় শত বৎসব কাঁটিয়াছে। দশম 
শতকের এই অশীতিতম সংবৎসব চলিতেছে ॥ ১৯৮ ॥ 

অর্থৎ পদ্পপ্রভ কালগত-****"হুইবাৰ পব বিয়াল্লিশ হাজাৰ তিন 



২০৪, ও জিণচরিত্তং 

কোঁড়ী-সহস্া বিইকৃকংতা তিবাঁস-অদ্ধনব-মাসাহিয়-বারালীস- 
নহুস্সেহিং উণিয়া ; এয়ংমি সমএ বীরে নিববুএ$ তও বিয় 

ণং পবং নব বাঁস-সয়াইং বিইকৃকংতাঁইং ৷ দসমস্স র বাস-সয়স্দ 
অয্পং অপীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ১৯৯ ॥ 

সুমইস্স ণং অরহও জাঁব প্পহীণসংস এগে সাঁগরোবম- 
কোড়ি- সয় - সহস.সে বিইকৃকংতে তিবাস - অদ্ধনব - মাঁসাহিয়- 
বায়ালীস-সহস.সেহিং উপগে ; এয়ংমি সমএ বীরে নিববএ; 
তও বির ণং পরং নব বাস-সয়াইং বিইকৃকংতাইং। দসমস.স র 

বাঁস-সয়সস অয়ং অসীইমে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ॥ ২০০ ॥ 
অভিনংদণসস ণং অবহও জাঁব পহীণসস দস সাগরোবম- 

কোড়ি-সয়-সহস-া বিইকৃকংতা তিবাঁস - অদ্ধনব - মাঁসাহিয় - 
বায়ালীন সহস.সেহিং উপিয়া ; এয়ংমি সমএ বীবে নিববএ ; 
তও বিয় ণং পরং নব-বাঁস-সয়াহিং বিইকৃকংতাইং | দসমসস রর 
বাস-সয়সংস অক্পং অসীইযে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ২০১॥ 

সংভবসস ণং অবহও জাঁব পহীণসংস বীসং সাগরোবিম- 
কোডি-সয় - সহস.স বিইকৃকংতা৷ তিবাঁদ - অদ্ধনব - মাসাহিয় - 
বায়ালীস- সহস.সেহিং উনিয়া ; এয়ংমি সমএ বীবে নিববুএ ; 
তও বির ণং পবং নব-বাঁস-সরাইিং বিইকৃকংতাইং । দসমসংস 

বাস-সয়সংস অয়ং অসীইমে সংবচ্ছরে কালে গচ্ছই ॥ ২০২ ॥ 
অজিয়দস ণং অরহও জাব পহীণসঞ পয্লাসং সাগরোবিন- 

কোঁডি-সয়-সহস্সা বিইন্কংতা তিবাস-ভদ্ধনব-মাঁসাহির-বার়ালীস- 

লহদ.সেহিং উশিয় ? এয়ংমি সমএ বীরে নিববূএ ; তও বির ণং 

পুবং নব বাঁস-সরহিং বিইকৃকংতাইং । দসমস য় বাস-নঘদংস 

অরং অসীইমে সংবচ্ছবে কালে গচ্ছই ॥ ২০৩॥ 



জিনচরিত্র ২০৫ 

বৎসর সাঁডেআট মাঁস কম দশ সহ্ল্র সাগবোপম কাল গতে বীবেব 

নির্বাণ। তারপর নয় শত বৎদর গত হুইয়াছে। দশম শতকের 

এই অঞীতিতম সংবৎসব চলিতেছে | ১৯৯ ॥ 

অর্থৎ স্ুমতি কালগত"*.**"হইবাব পৰ বিয়াল্লিশ হাজাব তিন 
বৎসর সাড়েআট মাস কম এক লক্ষ কোটি সাগবোপম কাল গতে 

বীবের নির্বাণ। তাঁবপব নয় শত বৎসর গত হইয়াছে । দশম শতকেব 
এই অলীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ২০০ ॥ 

অর্থৎ অভিনন্দন কালগত ...-.হুইবাঁর পধ বিয়া্সিশ হাঁজাব তিন 

বদর সাডেআট মাস কম দশ লক্ষ কোটি সাগরোপম কাল গতে 
বীবেবনির্বাপ। তাঁবপর নষ শত বৎসর কাটিযাছে। দশম শতকের 
অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ২০১ ॥ 

অর্থৎ সম্ভব কালগত-*.***হুইবার পর বিয়াল্লিশ হাজার তিন 
বৎসব সাড়েআট যাস কম বিশ লক্ষ কোটি সাগবোঁপম কাঁল গতে 
বীরেব নির্বাণ। তাবপর নয শত বৎসব কাটিযাছে। দশম শতকেব 
এই অশীতিতম সংবৎসব চলিতেছে ॥ ২০২ ॥ 

অর্থৎ অজিত কালগত**.**"হুইবাব পর বিয়াল্লিশ হাজার ভিন 

বৎসর সাড়েআট মস কম পঞ্চাশ লক্ষ কোটি সাগবোপম কাল গত 
হইলে মহাবীব নির্বাণ লাভ করেন। তাবপৰ নয় শত বৎসব 
কাটিয়াছে। দশম শতকের এই অশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ২০৩ ॥ 





জিণচরিভ্তং 
উদভে 

জিনচরিত্র 
খষভদেব 



উসভ্ভে 

তেণং কালেণং তেণং সমএণং উসভে অরহা! কোসলিএ 
চউ-উত্তরাসাট়ে অভীই- পংচমে হোঁখ! ॥ ২০৪ ॥ 

তং জহা। উত্তরাসাট়াহি চুএ চইন্তা গৰভং বর্কংতে 
উত্তবাসাঢাহিং জাএ। উত্তরাসাট়াহিং মুংডে ভবিভ্তা অগ্াবাঁও 

অপগারিয়ং পববইএ। উত্তরাসাটাহিং অণংতে অথুত্তবে নিব্বাঘাএ 
নিরাবরণে কর্সিণে পড়িপুনে কেবল-বর-নাণ-দংসণে সমুগ্রন্নে। 

অভীইণ! পরিনিববএ ॥ ২০৫ ॥ 

তেণং কালেপং তেণং সমএণং উসভে ণং অরহা৷ কোঁসলিএ, 
জে সে গিম্হাণং চউথে মাসে সত্তমে পকৃথে আসাঁঢ-বহুলে, 
তসজস ণং আসাঢ়-বহুলসংস চউত্বীপকৃখেণং সববখসিদ্ধাও 
মহাবিমাণাও তিভীসং-সাগবোবম-ট্ঠিইয়াও অণংতবং চয়ং 
চইন্তা ইহেব জংব্দ্দীবে দীবে ভাবহে বাসে ইকৃখাগ-ভূমীএ 
নাঁভিসজ কুলগরস.জ মারুদেবীএ ভাঁবিয়াঁএ পুবববন্তাবরত্ব-কাল- 
সময়ংসি আহাব-বক্কংতীএ ভব-বক্কংতীএ সবীর-বক্কংতীএ উত্তরা- 
ষাট়ানক্খত্তেণং জোগমুবাগএণং কুচ্ছিংসি গবভভ্তাএ বকংতে ॥ 

২০৬॥ 
উসভে ণং অরহা কোসলীএ তিন্নাণোবগএ হোখা। তং 

জহা। গইস.ামি' ভি জাণই, চযমাণে ন জাণই, “ছুএমি' তি 
জাপই। জং বযণিং চ ণং অবহা! উসভে নাভিসস কুলগবস.স 
ভাবিয়া মারু-দেবীএ কুচ্ছিংসি গবভত্তাএ বক্কংতে, তং বযণিং 

ণংসা মার দেবী সয়ণিজ্জংসি সুভ-জাঁগবা ওহীরমাণী ২ ইমে 
এয়াঁফবে ওবাঁলে কল্লাণে পিবে ধন্নে মংগল্লে সস.সিবীএ চোদ্দস 



হবভ 

সেইকালে সেইসময়ে কোশলীয় অর্থৎ খবভেব জীবনের প্রধান 

সত ঘটনাগুলির চাক্িটি উত্তরাষাচা নক্মত্রষোগে ও পঞ্চমটি অভিজিৎ 

নক্ষত্রযোগে সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ২০৪ ॥ 
সেগুলি এই। উত্তবাধাঢা নক্ষত্রযোগে তিনি বিমাঁনলোক হইতে 

চ্যুত হই! গর্ভে প্রবেশ কবেন। উত্তবাঁষাঢ়া নক্ষত্রযোগে তিনি 
ভূমিষ্ঠ হন। উত্তবাবাঢা নক্ষত্র যোগে তিনি মুণ্ডিত হইয়া আগার 
ত্যাগপুর্বক অনাগারিত্থ গ্রত্রজ্যা গ্রহণ কবেন। উত্তরাষাড়া নক্ষত্রযোগে 
তিনি অন্ত, অন্ধত্ব, নির্ব্যাঘাত, নিবাবরণ, কত, প্রতিপূর্ণ কেবল” 
নামক জ্ঞানদর্শন লাভ করেন। অভিজিৎ নক্ষত্রযে!গে তিনি পরিনির্বাণ 

প্রান্ত হন ॥ ২০৫ ॥ 
সেইকালে সেইপমযে কোশলীষ অর্থৎ খষভ গ্রীম্মেব চতুর্থ মাসে 

সপ্তম পক্ষে আযাঁচ মাসেব কৃষ্ণ পক্ষে চতুর্থী তিথিতে সব্বার্থসিদ্ধ 
নামক বিমান হুইতে তেত্রিশ সাগবোঁপম কাল সেখানে অবস্থানের 
পর চ্যুত হুইয়া এই জন্দুবীপ নামক দ্বীপে তারতবর্ষ নামক বর্ষে 
ইক্্মাকু-ভূমিতে কুলকর (অর্থাৎ ম্ববংশেব বাঁজা) নাভিব ভার্যা 

মাকদেবীব কুক্ষিতে মধ্যবাত্র সমযে তীহাব বিমানভোগ্য আহাঁব, ভব 

ও শবীব ক্ষয় হুওযাঁতে উত্তরাষাঁঢা নক্ষত্রেব (সহিত চন্দ্রের) যোগে 
গর্ভবপে প্রবেশ কবেন ২০৬ | 

কোশলীষ অহ খাত ত্রিজ্ঞানোপেত ছিলেন। যথাঃ “চ্যুত 
হইব” ইহা জানিতেন, চ্যুত হুইবাব সমযে জানিতেন না, ছ্যুত 
হইযাছি” ইহ! জানিতেন। যে বজনীতে কোশলীষ অর্থৎ খাধভ 
কুলকব নাভির ভার্য! মারুদেবীর কুক্ষিতে গর্ভরূপে শ্রবেশ কবেন, সেই 
ব্জনীতে এ মাকদেবী শষনে অর্ধসপ্ত অর্ধজাগবিত অবস্থায় ঘুমাইয়া 
ঘুমাইষা এইবপ উদ্বাব, কল্যাণকব+ শুভ, ধন্ত, মঙ্গলাঁকৰ ও শোভনন্রী 
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২১০ জিশচবিভং 

মহাস্ুমিণে পাঁসই ৷ তং জহা | গয় বসহ গাহা । | সববং তহে'ৰ ; 
নবরং পঢ়মং উসহং মুহেণ আইংতং পাসই, সেসাও গয়ং; 

নাভিকুলগরস্স সাহই; স্থবিণ-পাঁট়গ! নথি, নাভি-কুলগরো! 
সয়ম্ এব বাঁগবেই ] [ পরিশিষ্ট ড। ]॥ ২০৭ 

তেণং কালেশং তেণং সমএণং উসভে ণং, জে সে গিম্হাণং 
পঢ়মে মাসে পঢ়মে পকৃখে চিত্ত-বহুলে, তসস ণং চিত্ত 

বহুলসস অট্ঠমী-পকৃখেণং নবণহং মাসাণং বহু-পড়িপুনাণং 

অদ্ধট্ঠমাণং বাইংদিয়াণং বিইক্কংতাণং [ উচ্চট্ঠাণ-গএন্থ গহেন্থু 
জইএন্ু সবব-সউপেন্ু পয়াভিণাণুকুলংসি ভূমী-দপ.পিংসি মারুয়ংসি 
পবায়ংসি নিপ ফন্ন-মেয়ণীংসি কালংসি পমুইয়-পককীলিএসু সবব- 
জণবএন্থু ] পুবববত্তাবরত্ব-কাল-পময়ংসি উত্তরাসাঢাহিং নক্খত্তেণং 
জোগমুবা-গএণং আবোগ্গাবোগ্গং দারগং পয়ায়া ॥ ২০৮৪ 

জং বয়ণিং চ ণং উসভে জাএ, তং রয়ণিং চ ণং বহুহিং 
দেবেহিং দেবীহি য় উবয়ংতেহিং উপ.পয়ংতেহি ক্র ( দেবু-জ্জোএ 

এগালোএ লোএ দেব-সংনিবায়৷ ) উপিপংজলমাণ-ভুয়া কহ- 

কহগ-তুয়া৷ রাবি হোথা॥ জং রয়ণিং চ ণং উপভে জাঁঞ তং 
বয়ণিং চ ণং বহবে বেসমণ-কুংভ-ধাবি-তিবিয়-জংভগা! দেবা 
দেবীও য় নাভিকুলগবস্স ভবণংসি হিবন্স-বাঁসং চ ন্ুবন্ন-বাঁসং চ 
বইব-বাসং চ বখ-বাসং চ আভবণ-বাসং চ পত্ত-বাসং চ পুপ.ফ- 
বাসং চ কল-বাসং চ বীয়-বাসং চ মল্ল-বাঁসং চ গংধ-বাসং চ বন্ন- 

বাসং চ চুন্ন-বাসং চ বনস্ুহাব-বাসং চ বাসিংস্থ। [সেসং 

তেব চাবগ-সোহণং মাণুম্মাণবদ্ধণং উস্স্ংকমাইয়ং ঠিই-পড়িয- 
জুব-বজ্জং সববং ভাণিষববং ] [ পবিশিষ্ট চ ]॥ ২০৯॥ 

উসভে ণং অরহা কোঁসলিএ কাসবে গোক্তেণং। তস্দ 



জিন্চরিত্র ২১১ 

চতুর্দশ মহাস্বপ্ন দেখিতে পান। যথা £ গঞ্জ বৃষভ গাথা । [ মহাবীবেব 
মতই সবঃ কেবল প্রথমে বুৃষভ মুখ তুলিয়া আক্রমণ করিতে 
আসিতেছে দেখিলেন, শেবে গক্ত দেখিলেনঃ মাফদেবী কুলকর 
নাভিকে শ্বপ্রের কথা বলিলেন ; স্বপ্র-পাঠক নাই, কুলকব ম্বষং যা 

কবিলেন।] [ পবিশিষ্ট উ]॥ ২০৭ ॥ 
সেইকালে সেইসময়ে অর্থৎ খষভ গ্রীন্মেব প্রথম মাঁসে প্রথম পক্ষে 

চৈত্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমী তিথিতে পুর্ণ নয মাস সাডে সাত 

বাত্রিদিন গত হইলে [গ্রহগণ উচ্চ স্থানে স্থিত, জ্যৌতিক সকল 
শুভ-শকুন, অনুকূল দক্ষিণ মাঁকত ভূমি স্পর্শ করিয়া বহিতেছে, মেদিনী 
শশ্তপূর্ণ থাকা কালে সবঞ্জনপদের লোক আনন্দে ক্রীভাবত বহিষাছে 
এমন কালে] মধ্যরাত্র সমষে উত্তবাষাঢা নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রেব ) 

যোগে লুম্থদেহণ মাকদেবীব হুস্থদেহ পুত্র সম্তানবপে প্রস্থত হন ॥ ২০৮ | 

যে ব্জনীতে খাফভ ভূমিষ্ঠ হন, সেই বাঁত্রে বহু দেব ও বছ দেবী 
[ উধ্বলোক হইতে ] অবতরণ কবিতেছিলেন ও উপবে উঠিতেছিলেন 

বলিষা (দেবালোক ও মর্ত্যালোকে এক হইয়া সমস্ত ব্রঙ্গাণ্ড আলোকিত 
হইয়া উঠিল, দেবসম্নিপাতে ) ভ্রগৎ তষাকুল হুইল এবং সর্বত্র “কি 
হইল ? কেন হুইল? ববে কোলাহল উঠিল। 

যে বজনীতে খধভ ভূমিষ্ঠ হন, সেই বন্ছনীতে বহু বৈশ্রমণ 
(কুবেবেব ) কুগুধাবী (আদেশপীলক ) তির্ষগৃষোনি ও ভূত্তক দেব 

দেবীগণ কুলকব নাভিব ভবনে হিবণ্য ( ব্জত )-বর্ষণ, ন্লুবর্ণ-বর্ষণ, 

বজ্র হোৌরক )-বর্ষণ, বন্তরবর্ষণঃ আভবণবর্ষণ, পত্রবর্ষণ, পুষ্পবর্ষণ ফল- 
বর্ষণ, বীভবর্ষণ, মাল্যবর্ষণ গন্ধবর্ষণঃ বর্ণবর্ষণ, চুরণবর্ষণ, এবং বন্ধাবা- 
বর্ষণ কবিয়াছিন। [অবশেষে মহাবীবেব পরিকথাব অন্ুবপ ১ বন্দি- 

মুক্তিঃ মাপ ও ওজন বর্ধন, শুল্ক উঠাইয়। দেওয়া প্রভৃতি স্থিত প্রতীজ্যা 

ও যূপ-ব্যতীত সবই বলিতে হইবে ][ পবিশিষ্ট চ 1২০৯ £ 

কোশলীয় অর্ৃৎ খবভ গোত্রে কাশ্ঠপ ছিলেন। তীহাব পীচ 



২১২ জিণচবিত্বং 

পং পংচ নাঁমধেজ্জ। এবমাহিজ্জংতি | তং জহা। উসভে ই 
বা, পড়ম-বাঁয়। ই বা, পড়ম-ভিক্খাচরে ই বা, পড়ম-জিণে ই বা, 
পঢ়ম-তিখয়রে ই বা॥ ২১০॥ | 

উসভে ণং অবহা কোসলিএ দক্খে দকৃখ-পইন্নে পড়িবে 

অল্লীণে ভন্দএ বিণীএ বীসং পুবব-সয়-সহস্সাইং কুমাঁব-বাস- 

মঙ্ছে বসই | বসিত্তা তেবট্গিং পুবব-সয়-সহস্সাইং বজ্ৰ-বাস- 
মঙ্থবো বসই, তেবট্ঠিং পুব.ব-সয়-সহস্সাইং রজ্জ - বাস - মঙ্ছো 
বসমাণে লেহাইয়াও গণিয়-পৃপহাণাও সউণ-রুষ-পজ্জবসাণাও 

ৰাবভতবিং কলাও চউসট্ঠিং চ মহিলা-গুণে, সিপ্প-সয়ং চ, কন্মাণং 

তিন্নি বি পয়া-হিয়াএ উবদিসই, উবদিসইত্বা পুত্ত-সযং রজ্জ-সএ 
অভিসিংচই, অভিসিংচইত্তা পুণরবি লোয়ংতিএহিং জিষ-কপ্সি- 
এছিং দেবেহিং তাহিং ইট্ঠাহিং কংতাহিং পিয়াহিং মণুন্নাহিং 
মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধন্নাহিং মংগল্লাহিং 
মিষ-মন্থব-সস্সিবীয়াহিং হিয়য়-গমণিজ্জাহিং হিয়য় - পল্হাঁয়ণি- 
জ্ৰাহিং গংভীরাহিং অপুণরুভ্তাহিং বগৃগৃহিং অণববয়ং অভিনন্দ- 
মাঁণা য় অভিথ্ণমাণা য় এবং বয়াসী ॥ “জয় জয় নংদা | জয় 
জঘ ভন্দা! ভদ্দং তে খত্তিষ - বব-বসভা ! ঝ্ঙ্মাহি ভগবং 
লোগ-নাহা ! সয়ল-জগজজীব-হিয়ং পবস্তেহি ধন্ম-তিখং পব- 

হিয়-সহ-নিস্সেষদকবং সবব-লোএ সব্ব-জীবাণং ভবিস্সই !” 
ত্তি কট্টু জয়-জয়-সন্দং পউংজংতি ॥ পুব.বিং পি ণং অরহও 
উসভস্দ কোসলিয়স্স মাণুস্সাও গিহথ-ধম্মাও অথুত্তবে 

আভোইএ অপ্পড়িবাঈ নাণ-দংসণে হোখা। তএ ণং উসভে 
তেণং অথুত্তবেণং আভোইএণং নাণ-দংসপেণং অপ.পরণো নিকৃখমণ- 

কালং আভোএই, আভোগএইন্তা চিচ্চা হিবন্নং চিচ্চা সুবন্ং চিচ্চা 
ধণং চিচ্চা ধন্নং চিচ্চা রজ্জং চিচ্চা বট্ঠং এবং বলং বাহণং কোসং 



জিনচবিভ্র ২১৩ 

নাম আখ্যাত আছে । যথাঃ খবভ, প্রথম রাজা প্রথম ভিক্ষাচব, 

প্রথম জিন ও প্রথম তীর্থকর ॥ ২১০ ॥ 

দক্ষ, দক্ষপ্রতিজ্ঞ, অভিবপবান্, আতুগুপ্ত, ভদ্রক ও বিনীত 

কোশলীয় অহ্থ খবভ বিশ লক্ষ পূর্ব (কাঁলের বসব ) ধরিয়া! কুমাব 
(অর্থাৎ রাজপুত্র) ছিলেন। তাবপর তেষটি লক্ষ পূর্ব ধবিয়া রাজ্য 
মধ্যে বাস কবেন (অর্থাৎ রাঁজত্ব কবেন )। রাজত্ব কবিবাব কালে 

প্রজাদিগের ছিতার্থে বাহাত্তর কলা, চৌবদ্রি মহিলাগুণ; শতপ্রকার 
শিল্প ও তিনপ্রকার কর্ম বিষষে উপদেশ দিলেন। প্র বাহাত্বব কলার 

আদি অর্থাৎ প্রথমটি লেখা, প্রধানটি গণিত এবং সর্বশেষটি শকুনের 

ভাষাব অর্থনির্ণস্। প্রজাঁদিগকে উপদেশ দিয়! শত পুত্রকে শত বাজ্যে 
অভিষিক্ত কবিলেন। অভিষিক্ত করার পব আবাব প্রচলিত বীতি 

অনুসারে লোকাস্তিক দেবগণ সেই ইষ্ট, কান্ত, প্রিয় মনোজ্ঞ, মনোবম, 
উদ্াব, কল্যাণকব, সুভ, ধন্য, মঙ্লাকব, মিত-মধুর-শোভিন হদয়-গম্য, 

হৃদয়-প্রহনাদনঃ গম্ভীর, অপুনরুক্ত বাক্যে অনববত অভিনন্দন করিতে 
করিতে ও স্তব কবিতে করিতে এইফপ বলিলেন। 

জয জয় হে নন্দক। জায় জয় হে ভত্রক! তোমাৰ ভদ্র হউক, 
হে ক্ষত্রিয়-বব-বুষভ ! জাঁগ হে ভগবন্ লৌকনাথ ৷ সকল জগজ্জীবেব 

হিতকর ধর্মতীর্থ প্রবর্তন কৰ। তাহা সর্বলোকে সর্বজীবেব পরম 
হিতকব, সুখকব, ও নিঃশ্রেয়সকব হইবে । এই বলিক্াা জয়-জয- 
ধ্বনি কবিতে লাঁগিলেন। 

মনুষয-্জন্ম-স্লত গৃহস্থ ধর্ম গ্রহণ ( অর্থাৎ বিবাহ ) করিবাব পূর্বেও 
কোশলীয অহ খাবভের অনুস্তর ও অগ্রতিপাতী আভোগিক নামক 
জ্ঞানদর্শন ছিল। তখন সেই অনুত্তব আভোগিক জ্ঞানদর্শনবলে খষভ 
আপন নিজ্রমণ কাল ( অর্থাৎ প্রব্রজ্যা! গ্রহণের কাল ) দেখিতে পাঁন। 
দেখিতে পাইয়া তিনি হিবণ্য ত্যাগ করেন, নুবর্ণ ত্যাগ করেন, 
ধন ত্যাগ করেন, ধান্ত ত্যাগ করেন: রাজ্য ত্যাগ করেন, রাষ্ট্র ত্যাগ 



২১৪ ভ্রি্ণচরিভং 

কোট্ঠাগাবং চিচ্চা পুরং চিচ্চা অংতেউবং চিচ্চা ধণ-কণগ- 
বরণ মণি-মোভিয়-সংখ-পিল - পপবাল - রন্তরয়ণসাইয়ং লংত- 

সার-দাবিএজ্জং বিচ্ছাড়ইভা বিগৃগোবইভ! দ্রাণং দায়ারেহিং 
পরিভাইত্তা, দাণং দাইরাণং পরিভহিন্তা, ভে সে গিম্তাথং 

পঢ়মে মাসে পট়মে পকৃখে চিত্ত-বহুলে, ভঙ্ন ণং চিন্ত- 

বহুলদ্স অট্ঠমী পক্খেণং দিবসন্ন পচ্ছিনে ভাগে ভুদংসপাএ 
সিবিরাঁএ স - দেব - মণুরাসুরাএ পরিদাঁএ সমণুগন্মমাণ- 
মগৃগে সংখিক়্ - চক্কির - ংগলিয -মৃহ-নংগলির-বদ্ধমাণ-পুননাণ- 
ঘংটিয় - গণেহিং তাহিং ইট্ঠাহিং কংভাহিং পিয়াহিং মণুম্নাহিং 
মণামাহিং ওরালাহিং কল্লাণাহিং পিবাহিং ধল্লাহিং নংগল্লাহি 

অপুণরুভাঁহিং বগ্গৃহিং অভিনংদমাণা অভিনংঘুণমাণা র এবং 
বরাসী। জর ভর নংদা ! জয় জর ভদ্বা! ভদ্দং তে অভগৃগেহিং 
নাণ-দংসণ-চবিদ্ডেহিং অজিরাইং জিণাছিং ইংদিরাহিং ভিরং চ 

পালেহি সমণধন্মং দ্রির-বিগৃঘো বি র বদাহিং তং দেব ! দিদ্ধি- 

মঙ্ছো, নিহণাহিং রাখ-দোন-ঘলে ভিবেণং ধিই-খণিয়-বদ্ধ-কচ্ছে 
মন্াহি অট্ঠ-কন্ম-নভ্ভু ঝাণেণং উত্তমেণং ভুক্কেণৎ্ অপর্রনভো 
হবাঁছি আরাহণাঁপড়াগং চ, বীর! তেল্লোক-রংগনঞ্জে পাব » 
বিতিনিরং অপুত্তবং কেবল-বর-নাণং গচ্ছ বর সুক্খং পরং পরং 
জিণ-বরোবইট্ঠেণ নগৃগেণং অকুভিলেপং ভ্ংগ্ত। পরীনহ-চনুং! 
জয় জঘ খন্ভির-বর-বসভা ! বহুইং দিবসাউং বহুইং পকৃথাইং 
বহুইং ঘাদাইং বহুইং উউইং বহুইং অয়ণাইং বহুইং বংবচ্ছরাহিং 
অভীএ পবীদভোববগ্গাণং খংতি - খমে ভর-ভেববাণত ধন্মে তে 
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কবেন? এইরূপে বল বাছুন, কোষ, কোষ্ঠাগার, পুব, অস্তঃপুর ও 
জনপদ সমস্ত ত্যাগ করেন। ধন, কনক; রত্ব, মণি, মৌন্তিক, শঙ্খ, 
শিলা, প্রবাল, বক্তবত্ব প্রভৃতি সারন্ব্য ত্যাগ কবিয়া অবজ্ঞা করিয়া 

দাতৃগণের সাহায্যে বিলাইয়া দেন এবং দায়গ্রস্ত (দবিদ্র) দিগকে 

দান করিক়। বিলাইয়! দেল। 
শ্রীঞ্গের প্রথম মাসে প্রথম পক্ষে চৈত্র মাসেব কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমী 

তিথিতে দিবসের শেষ ভাগে সুদর্শন নামক শিবিকাষ আরোহণ কবিষা 

পথে পথে দেব, মনুষ্য ও অন্থ্রগণ কতৃক দলে দলে অনুগম্যমান হইয়া 
রাজধানী বিনীতা নগরীর মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া! তিনি সিদ্ধার্থবন 
নামক উদ্ভানে যেখানে সেই শ্রেষ্ঠ অশোক পাদপ ছিল সেইখানে 
উপস্থিত হইলেন। [রাজধানীব পথে যাত্রাকালে ] শাঙ্িক, চাক্রিক, 
মাঙ্নলিক, মুখমাঞ্চলিক, বর্ধমান (্ন্ধে নরবাহী নর )১ পুস্যমাণ (ভাট ) 
ও ঘার্টিকগণ সেই ইস্ট, কাস্ত, প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোরম, উদার, 
কল্যাণকর, শুভ, ধন্ত, মঙ্গলাকব, মিত-মধুর-শোতন, হৃদয়গ্রাহী, হদয়- 
প্রহদাদন, অষ্টোত্তর শত অপুনক্ক্ত বাক্যে অভিনন্দন করিতে করিতে 
ও স্তব করিতে করিতে এইরূপ বলিতে লাগিল। 

জয় জয় হে নন্দক! জয় জয় হে ভদ্রক! তোমাব ভদ্র হউক। 

অতগ্ন জ্ঞানদর্শন ও চরিত্রবলে অবিজিত ইন্দ্রিয়গুলি জয় কব, তোমার 

বিজিত শ্রামণ্য ধর্ম পালন কব! হে দেব! তুমি জিত-বিদ্ন হইয়া 
সিদ্ধি মধ্যে বাস কর। খুৃতিরূপ ধটিকায় কাছা বীধিয়া তগন্তা 
প্রভাবে বাগ (আসক্কি)দোঁষ কপ মল্লকে নিধন কর ও উত্তম 

ও পবিত্র ধ্যানবলে অষ্ট কর্মশক্র মর্দন কর। অপ্রমত্ত ভাবে আবাঁধনা 

পতাকা বহন কধ। হে বীর! এই ভ্রেলোকা-রঙ্গ [-মঞ্চ ]-মধ্যে 
অনাচ্ছন্ন অন্ুত্তর “কেবল” নামক জ্ঞানদর্শন লাভ কর ও পরম পদ মোক 
প্রাপ্ত হও। শ্রেষ্ঠ জিনগণ কতৃক উপদদি্ট অকুটিল মার্গে গমন কব। 
ভুমি পৰীষহ (উৎপাত )-চমূ বিনাশ কবিয়াছ| য় ভয় হে ক্ষত্রিয়- 
বব-বুষভ | বহু দিবস, বহু পঞ্গ, বনু মাস, বহু খতু, বহু অয়ন, বহু 
সংবৎ্সর ধবিয়া নির্ভয় থাঁক) পরীবহ ও উপসর্নপমূহকে তয় করিও 
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অবিগৃঘং ভব্উ ! স্তি কট্টু জয়-জয়-সব্ধং পউংজংতি ॥ তএ ণং 
উসতে কোসলিএ নয়ণ - মালা - সহস্সেহিং পিচ্ছিজ্জমাণে 
পিচ্ছিজ্জমাণে, বয়ণ-মাঁল! - সহস্সেহিং অভিথুববমাঁণে অভি- 
থুববমাণে, হিয়য়-মালা-সহস্সেহিং উনংদিজ্ৰমাণে উন্ংদিজ্ৰমাণে, 
মণোঁরহমালা-সহস্সেহিং বিচ্ছিপ্পমাণে বিচ্ছিপ্পমাণে, কংতি-রূব- 
গুণেহিং পচ্ছিজ্জমাণে পচ্ছিজ্জমাণে, অংগুলি-মালা-সহস্সেহিং 
দাইজ্ৰমাণে দাইজ্জমাণে, দাহিণ-হখেণং বহুণং নর-নাবী- 
সহস্সাণং অংজলি-মালা-সহস্সাইং পড়িচ্ছমাণে পড়িচ্ছমাণে, 
ভবণ - পংতি - সহস্সাইং সমইচ্ছমাণে সমইচ্ছমাণে, 
তংতি - তল - তাঁল - তুড়িয়- ঘণ - মুইংগ - গীয় - বাইয় - ববেণং 
মহুরেণ য় মণহবেণং জয়-সদ্দ - ঘোস-মীসিএণং মংজু.- মংজুণা 

ঘোসেণ য় পড়িৰভ্বামাণে পড়িব.জ্ামাণে, সবিবডটীএ সব্ব- 

জুঈএ সব্ব-বলেণং সব.ব-বাহণেণং সবব-সমুদএণং সববায়বেণং 
সবব-বিভুঈএ সব্ব-বিভূসাএ সবব-সংভমেণং সব্ব-সংগমেণং 
সবব-পগঈএহিং সবব-নাড়এণং সবব-তালায়বেহিং সব্বো- 

রোহেণং সবব-পুপ ফ-মল্লালংকাব-বিভূসাঁএ সবব-তুড়িয়-সন্দ- 
সংনিণাএণং মহয়া ইভডীএ মহযা জুঈএ মহয়া ৰলেণং মহয়া 
বাহণেণং মহয়! বব-তুড়িয়-জমগ-সমগ-প.পবাইএণং সংখ-পণব- 
পড়হ - ভেবি - বল্লাৰি - খবমুহি - ছুংছুহি -নিগৃঘোস-নাইয-রবেণং 
বিণীয়ং - বায়হাণিং মজ্বাংমন্বেণং নিগ্গচ্ছই। নিগগচ্ছিভ। 
জেণেব সিদ্ধধ-বণে উজ্জাণে, জেণেব অসোগ-বর-পায়বে, তেণেব 
উবাগচ্ছই । উবাগচ্ছিত্তা অসোগ-বব - পায়বস্দ অহে সীয়ং 
ঠাবেই। ঠাবিত্ত। সীয়াও পচ্চোরুহই ৷ পচ্চোরুহিত্তা সঘমেব 
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না) তুমি ভয় ও বিপদকে সহ করিতে সক্ষম। তোমার ধর্মে 
অবিদ্ব হউক। এই বলিক্া জয-জয-ধ্বনি করিতে লাগিল। 

যাইবাৰ পথে সহ্ত্র সহম্র নযনমাল! তাহাকে দেখিতে লাগিল। 

সহ্ত্র সহজ বদনমাল! তাহার স্তব কবিতে লাঁগিল। সহম্স সহমত 

হৃদয়মালা তাহাকে অভিনন্দন কবিতে লাগখিল। সহ সহমত 

মনোরথমাল! তাহাকে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল । কান্তি, দ্বপ ও গুণের 

জন্য সকলে তাহাকে কামনা কবিতে লাগিল। সহম্র সহশ্র অঙ্গুলি- 
মাল! ত্াহাব দিকে নির্দেশ কবিতে লাগিল। বহু সহন্্র নবনাবীৰ 
সহম্র সহশ্র অঞ্জলি তিনি দক্ষিণ হত্তদারা প্রতিনন্দিত কবিতে কবিতে 

চলিলেন। সহ্ম্র সহস্র ভবনপংক্তি অতিক্রম কবিয়া কবিয়া চলিলেন। 

তত্ত্রী (বীণা), করতাল, তূর্য, ঘনমৃদঙ্গ প্রভৃতি সহযোগে গীতবাছ্ 
হুইতে লাঁগিল। তাহাব সঙ্গে মধুব ও মনোহব জযধ্বনিনির্ধোষ 
মিশিতে লাগিল। সেই মঞ্জুষ মধুব জয় ধ্বনিতে [ নগববাসিগণ ] 
প্রতিবোধিত হইতে লাগিল । বিপুল শ্রশ্বর্যের উপযোগী সমস্ত জণক- 
জমক সহকারে, সমস্ত সেনা; সমত্ত ষান-বাহুন ও সমস্ত অন্ুচরবর্েব 

সহিত, সব দল-বলের লঙ্গে, সর্ব সমাদবে, সমস্ত বিতবের সহিত, 
সমন্ত অলঙ্কাব, সমস্ত সমর, সমন্ত ত্বগণ, সমস্ত প্রজা, সমন্ত নট-নটা, 
সমস্ত তালাচব (অন্ুচব ), সর্ব অববোধ ( অন্তঃপুব), সর্ব পুষ্প 

মাল]ালক্কার-ভূষণ, সর্ব তূর্যনিনাদঃ মহতী সমৃদ্ধি, মহা জীকজমক, 
মহুতী সেনা, বিপুল যাঁন-বাহন, শ্রেষ্ঠ তূর্ধ, যমক, সমগ প্রভৃতি বাচ্, 
শঙ্খ, পণব, পটহ, ভেরী, ঝল্লরী, খরমুখী, ছুন্দুভি প্রভৃতি বাগধবনি 
ও নিনাদে নগর মুখবিত কবিয়া তিনি যাত্রা করিলেন। 

সিদ্ধার্থবন নামক উদ্ভানে সেই শ্রেষ্ঠ অশোক পাঁদপেব তলায় 
তিনি শিবিকা স্থাপন করাইলেন। তারপর শিবিকা হইতে অববোহণ 
কবিলেন। অববোহণ কবিয়া ন্বহস্তে আভবণ ও মাল্যালছ্কার খুলিয়! 

0.৮, 93-728 
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আভবণ-মল্লালংকাবং ওমুয়ই, ওষুয়িত্তা সয়মেব চউ-মুট্ঠিযং লোয়ং 
কবেই। লোয়ং কবিত্তা ছট্ঠেণং ভত্তেণং অপাঁণএণং উত্তবা- 
সা়াহিং নক্খন্তেণং জোগমুবাগএশং উগঞ্াণং ভোগাণং রাইন্নাণং 
চ খন্তিয়াণং চ চউহিং সহস্সেহিং সদ্ধিং এগং দেব-দুসমাদায় 
মুধডে ভবিত্তা অগাবাঁও অপগ্াবিয়ং পৰবইএ॥ ২১১॥ 

উসভে ণং অরহা কোসলিএ এগং বাস-সহস্সং নিচ্চং 

বোসট্ঠ-কাএ চিয়ত্ত-দেহে, জে কেই উপসগ্গা উপ পজ্জংতি__ 
তং জহা £ দিববা বা মাঁণুসা বা তিবিকৃখ-জোণিয়া বা অণুলোম! 
বা পড়িলোম! বা--তে উপন্নে সম্মং সহই, খমই, তিতিকৃখই, 
অহিয়াসেই ॥ তএ ণং উসভে অবহা কোসলিএ অণগাবে 
জাঁএ, ইরিযা-সমিএ ভাসা-সমিএ এসপা-সমিএ আয়াঁণ-ভংড- 
মন্ত-নিকৃখেবণা-সমিএ মণ-সমিএ বয-সমিএ কায়-সমিএ মণ- 
গুভ্তে বয়-গুত্তে কায়-গুত্তে গুত্তিংদিএ গুত্ত-বংভয়ারী অকোহে 
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ফেলিলেন। তাবপর চারি মুষ্টিতে মন্তকেব সমস্ত কেশ উৎপাটন 
করিয়া ফেলিলেন। তাবপর প্রতি তৃতীয় দিনে একমাত্র আহাব গ্রহণ 

কবিবার ও কোনও প্রকার পানীয় গ্রহণ নী কবিবাব ব্রত লই! 
উত্তরাষাঢা! নক্ষত্রেব (সহিত চন্দ্রেব) যোগে উগ্র (অর্থাৎ উচ্চ) 

বংশীষ, ভোগ তের্থাৎ ভোগৈশ্বর্যসম্পন্ন ) বংশীয়, রাঁজন্যবংশীষ এবং 

কষত্রিয়বংশীয় চারি সহন্র সঙ্গীসহ একখানিমাত্র দেবদুষ্য (বস্ত্র) লইয়া 
মুণ্তিত হইয়া আগার (গৃহস্থাশ্রম ) ত্যাগ কবিয়া অনাগাবিকপ্রব্রজ্যা 

গ্রহণ করিলেন ॥ ২১১ ॥ 

কোশলীয়্ অহৎ খাষভ এক সহ্ম্র বসব কাল নিজ দেহেব যত্ব ত্যাগ 
কবিয়! কণ্ট সহা করিবাব জন্য মুক্ত-নিশান দেহ নিত্য উৎসর্ণ কবিয়া 
রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে যে-কোন উপসর্গ (ছঃখ ও কষ্ট বা বিপদ) 
উৎপন্ন হইত, তাহা! তিনি সর্বতোভাবে সহ করিতেন, ক্ষমা কবিতেন 
এবং মিথ্যা বলিয়া! বিশ্বাস করিতেন, তা সে উপসর্গ যষে-কোনও কাঁবণেই 
উৎপন্ন হউক ন! কেন ?__-দৈব কাঁবণেই হউক, মনুষ্যকৃত কারণেই হউক, 
তির্যগৃযোনিকৃত কাবণেই হউক, অন্ুলোম অর্থাৎ ম্বাভাবিক কাবণেই 
হউক আব প্রতিলোম অর্থাৎ প্ররতি-বিকঘ্ত কারণেই হউক। 

তাঁবপব কোশলীয় অর্থৎ খ্বষভ অনাগাবিক হইলেন। তিনি ঈর্ধা 
অর্থাৎ বিচবণে সংযত, ভাষায় সংযত, এবণ! অর্থাৎ ইচ্ছাষ সংযত, 

গ্রহণ-সঞ্চষ-ত্যাগে সংবত, মনে সংযত, বাক্যে সংযত, কাঁয়ে সংবভ 

হইলেন। মনোশ্ডপ্তি, বাক্যগুপ্ডি, কায়পুপ্তি, ইন্রিয়গুপ্তি, ব্রহ্মচ্যগুপ্তি 
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অমাণে অমাএ অলোহে সংতে পসংতে উবসংতে পরিনিব্বুড়ে, 
অণাঁসবে অমমে অকিংচণে ছিন্-গ্গংঠে নিরুবলেবে £$. কংস-' 
পাঈব মুক্ক-তোএ, সংখে! ইব নিবংজণে, জীবে ইব অপ.পরড়িহয়- 
গইঈ, গগণমিব নিরালংৰণে, বায়ুবিব অপপড়িবদ্ধে, সাঁবয়- 
সলিলং ব সুদ্ধ-হিয়ঞ পুকৃথর-পত্তং পিব নিরুবলেবে, কুম্মে! ইব 
গত্তিংদিয়ে, খগৃগি-বিসাণং ব এগ-জাএ, বিহগ ইব বিপ পযুকে, 
ভারুংড-পক্ধী, ব অপপ্রমন্তে, কুংজব ইব সোড়ীরে, বসভো 

ইব জায়-থামে, সীহো৷ ইব ছুদ্ধবিসে, মংদবো ইব অপপকংপে, 
সাগবো ইব গংভীরে, চংদো ইব সোম-লেসে, নুবো ইব দিত্ত- 
তেএ জচ্চ-কণগং ব জায়-রূবে, বস্ুধবা ইব সব্ব-ফাস-বিসহে, 

সুছয়-ছুয়াসণো ইব তেয়সা জলংতে | নথি ণং তস্স অবহও 
উসভস্স কোসলিয়স্স কখই পড়িবংধে। সে য় চউবংবিহে 
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অত্যন্ত হইল। তিনি ক্রোধশৃন্ত, মানশৃন্ত, মায়াশূন্ত, লোতশৃন্ত; শান্ত, 

প্রশান্ত, উপশান্ব, পবিনিবু ত, অনান্ব, অমম, অকিঞ্চন, ছিননগ্রথি, 
নিরুপলেপ হইলেন । 

কাংন্তপাত্র যেমন তোয় অর্থাৎ জল ত্যাগ কবিষ! নিশ্চিহ্ন হুয়, 
তিনিও তেমনি তোদ অর্থাৎ ব্যথ! ত্যাগ কবিষা মুক্ত হইলেন। শঙ্খ 

যেমন নিরঞ্জন অর্থাৎ কাঁলিমা-বঞ্জিত তিনিও তেমনি নিরঞ্জন অর্থাৎ 
মালিন্তশৃদ্ভ। তিনি জীবের সভায় অপ্রতিহতগতি, গগনেব ন্তাক্স 
নিবালম্বন, বায়ুব ভ্তাঁয় অগ্রতিবন্ধ, শীবদ সলিলের সভায় শুদ্ধবদয 

€শারদসলিলেব অভ্যস্তবে কর্দমাদিষ্পর্শজন্য মালিস্ত নাই, তীহারও হৃদয়ে 

বাসনাদি-স্পর্শজন্ত মালিন্ত নাই ), পদ্মপত্রেব স্তায় নিকপলেপ পেন্পপন্সে ' 

যেমন জলাদিব উপলেপ লাগে না তীহাব মনেও তেমনি কামক্রোধাদি 

জন্য উপলেপ স্পর্শে না), কৃর্মবৎ গুণ্তেন্দ্রিষ (কৃর্ম হাত-পা গুটাইয 
নুকাইষা রাখে, তিনি ইন্দরিক্স দ্বাবা কোনও কাজ কবেন না ), গণ্ডাব- 
শৃঙ্গেব ন্যায় আজন্ম একাকী, বিহঙ্গের স্তায় মুক্ত; ভাবগুপক্ষীব স্তায় 
অপ্রম্ত, কুঞ্জবেৰ স্তায় শৌপ্তীব ( কুঞ্জবের শুণ্ড আছে বলিয়া সে শৌন্তীব, 
তিনি উচ্চ স্থানে স্থিত বলিয়া শৌত্ভীৰ অর্থাৎ উধ্ব স্থিত ), বৃষভের 
ন্যায জাতস্থাম (বৃষ আজন্ম স্থাম অর্থাৎ শক্তিঘুক্ত, তিনি আজন্ম শ্থৈধ 
সম্পন্ন ), সিংহের ন্যায় দুরধর্ধ, মন্দব পর্বতের ন্যায় অপ্রকম্প (মন্দবেব 
দেহ কীপে না, তীহাঁব প্রতিজ্ঞা টলেন! ), সাগবের ন্যায় গম্ভীব 
€সাগরে জলেব গভীবতা, তাহাতে মনেৰ গানভীর্য ), চন্দ্রেব ন্তাক্স সৌম্য- 
লেগ্ত (চন্দ্রের লেশ্তা অর্থাৎ আভা৷ সৌম্য অর্থাৎ শুভ্র, তাহার লেশ্া 
অর্থাৎ মনোবৃত্তি সৌম্য অর্থাৎ সতর্ক বা পবিত্র), সুর্যের স্তায় দীপগ্ততেজাঃ 
(সুর্য উজ্জল বশ্মিতে দীপ্ত তিনি মনঃশজি-প্রভাবে দীপ্ত), জাত্য 

কাঞ্চনেব স্া জাতবপ (আজন্ম বিশুদ্ধ), বনুদ্ধরার সভায় সর্ব-ষ্পর্শ-সহ 
হইয়! তিনি নুহুত ( অর্থাৎ যাহাতে গ্রচ্ব ঘি ঢাল! হইয়াছে সেই) 
ছুতাশনেব (যজ্াগ্নির ) স্তায় স্বতেজে উজ্জল হুইয়] অলিতে লাগিলেন ॥ 

কোশলীয় অর্থৎ খবতের আব কোথাও কোনও প্রতিবন্ধক বহিল 
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পন্নত্তে, তং জহা। দব.বও, খিত্তও, কালও, ভাবও । দব.বও ঃ 
সচিভাচিত-মীসএন্ু দববেস্থ। থিত্তওঃ গামে বা নগরে ব! 
অরন্নে বা খিত্তে বা খলে বা অংগণে বা। কালও £ সমএ বা 

আবলিয়াএ বা আশা-পাণুএ বা থোবে বা খণে বা লবে বা মুছতে 
বা অহোরভ্তে বা পকৃখে বা মাসে বা উউএ বা অয়ণে বা সংবচ্ছরে 
বা অনয়রে বা দীহ-কালসংজোএ। ভাবও £ কোহে বা মাণে 

বা মায়াএ বা লোভে বা ভএ বা হাসে বা পিজ্জে বা দোসে 
বা কলহে বা অবভক্ধাঁণে ব! পেন্ুন্নে বা! পর-পবিবাঁএ বা অবই- 
রঈ বা মায়ামোদে বা মিচ্ছা-দংসণ-সল্লে বা তম্স ণং অরহও 
উসভস্স নো এবং ভবই ॥ সে ণং অরহা উসভে বাসা-বাস- 
বজ্ৰং অট্ঠ গিম্হ-হেমংতিএ মাসে গামে এগ-রাইএ। নগরে 
পংচ-রাইএ, বাসী-চংদখ-সমাণ-কপপেঃ সম-তিণ-মধি-লেট্ঠ্- 
কংচণে, সম-ছুক্খ-ন্হে, ইহলোগ - পবলোগ - অপপড়িবদ্ধে, 
জীবিয় - মবণে নিববকংখে, সংসার - পার-গামী কন্ম-সংগ- 
নিগ্ঘায়ণট্ঠাএ অৰভুট্ঠিএ এবং চ ণং বিহরই ॥ তস্স ণং 

অবহও উসভস্দ অণুত্তবেণং নাপেণং অণুভ্তরেণং দংসণেণং 
অণুভ্ভবেণং চবিত্েণং অধুত্বরেণং আলএণং অনুভবেণং বীবিএণং 
অণুভ্তরেণং অজ্জবেণং অণুত্তরেণং মূদ্দবেণং অথুন্তরেণং লাঘবেণং 
অণুত্তরাঁএ খংতীএ অপুন্তরাএ বুদ্ধীএ অণুভ্তরেণং সচ্চ-সংজম- 
তব-নুচবিয় - পোবচিয় - ফল - পবিনিবৃবাপ-মগৃগেণং অপপ্রাণং 

ভাবেমাণস্স একং বাস-সহস্সং বিইকৃকংতং। তও পংজেসে 

হেমংতাণং চউথেে মাসে সত্মে পৃকৃখে কগ্গুণ-বছুলে, তস্স , 

ণং ফগ্গুণ-বহুলস্স এগারসী-পকৃখেশং পুববণ হ-কাল-সময়ংসি 

পুরিম-তালস্স নগবস্স বহিয়! সগড়মুহংসি উজ্জ্াণংসি নিগৃগোহ- 
বর-পায়বস্দ অহে অট্ঠমেণং ভত্তেণং অপাঁণএণং আসাটাহিং 



জিনচরিত্র ২২৩ 

না। সে প্রতিবন্ধক চতুধিধ উক্ত হুইঘ্াছে। যথ! £ ব্রব্য-প্রতিবন্ধক, 
ক্ষেব্র-প্রতিবন্ধক। কাল-প্রতিবন্থক, এবং তাব-প্রতিবন্ধক। ভ্রব্য- 

প্রতিবন্ধক £ সচিভ, অচিত ও মিশ্র পরবে ক্ষেত্র-প্রতিবন্ধক £ গ্রামে, 

নগরে, অবণ্যে, ক্ষেত্রে, খামাবে বাঁ অঙ্গনে] কাল-গ্রতিবন্ধক £ সময়, 

আবলিক1, আনাঁপানক, ভোক, ক্ষণ, লব, মুহূর্ত, অহোঁবাত্র, পক্ষ মাস, 
খতু, অযন, সংবৎ্সব বা অন্ত কোনও প্রকার দীর্ঘকাল সংযোগে । 

ভাব-প্রতিবন্ধক £ ক্রোধ, মান মাক্া, লোভ, ভয়ঃ হান্ত, প্রেম, ঘ্বণা, 

কলহ, অভ্যাখ্যান, পৈশুগ্ত, পবপবিবাদ, অবতি-রতি, মায়া-মোষ ও 

মিথ্যা-দর্শন-শল্য। সেই অর্থৎ খষভের এ-সব কিছুই নাই ॥ 
সেই অর্হৎ খষভ বর্ষাবাস ছাডা গ্রীক্ম ও হেমস্তেব আটমাস এইভাবে 

কাটান। গ্রামে থাকিলে এক গ্রামে অনধিক এক বান্রিঃ নগবে পাচ 

বাত্রি। ঝিষ্টাচন্দনে লমক্ঞানঃ তৃণ-মণি-লেষ্ট-( মৃৎপিও )-কাঞ্চনে 
সমদৃষ্টি, ছঃখ-দুখে সমান (অবিচল ), ইহলোক-পরলোকে অপ্রতিবন্ধ, 
জীবন বা মরণে আকাজ্কাবিহীন, সংসাব-পাঁবগামী, কর্ম-সঙ্গ-নির্যাতনের 
জন্য অভ্যুথিত (কৃতোগ্যষ ) হইয়া তিনি বিহাব করিতে লাগিলেন ॥ 

অনুত্তব জ্ঞান, অনুত্তর দর্শন, অনুভব চরিত্রে, অন্তর আলয়, অনুত্তর 
বিহাব, অনুত্তব বীর্য, অন্থৃতব আর্জব (খাতা), অন্ুত্তর মার্দব 
€ কোমলতা )£ অনুভব লাঘব, অন্থতব ক্ষাস্তি, অন্থত্তব বুদ্ধি, অন্ুতর 

সত্য-সংযম-তপস্তা-মুচবিত্রের উপচিত ফলব্বরাপ পবিনির্বাণের মার্গে 

আত্মীৰ বিষষ ভাবিতে ভাবিতে তাহার এক সহন্ন বৎসর কাটিল ॥ 
তাবপর হেমস্তেব চতুর্থ মাসে সপ্তম পক্ষে ফান্তন মাসের বৃষ্ঝ পক্ষে 

একাদশী তিথিতে পূর্বাহ সময়ে পুবিমতাল নগরেব বাঁহিবে শকটমুখ 

নামক উদ্যানে সেই শ্রেষ্ঠ গ্যগ্রোধ পাদপের ছায়াতলে প্রতি চতুর্থ 
দিবসে একবার মান্র আহার গ্রহণ করিবাৰ এবং কোনও প্রকার পানীয় 
গ্রহণ না কবিবাব ব্রত লইয়া! উত্তরাঁষাঢ়া নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের ) 
যোগে ধ্যানমগ্ অবস্থার তাহাব অনন্ত, অন্তর) নির্ব্যাঘাত, নিরাববণ, 
রঙ্গ. প্রতিপূর্ণ* কেবল, নামক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদর্শন সমুৎপন্ন হয় ॥ 

তখন সেই কোশলীয় অর্থৎ খষত জিন হইলেন, কেবলী হইলেন, 



২২৪ জিণচরিভং 

নক্খত্তেণং জোগমুবাগএণং ঝাণংতবিয়াএ বষ্টমাণস্স অণংতে 
অণুত্তবে নিব্বাঘাঁএ নিবাবরণে কসিণে পড়িপুনে কেবল-বব- 
নাণ-দংসণে সমুপপরন্ে ॥ তএ ণং উসভে অবহা কোসলিএ 
জিণে কেবলী সব্বন্ন, সবব-দবিসী স - দেব-মপুয়ান্ুবস্স 

লোগস্স পবিয়ায়ং জাণই পাঁসই। সবৃবলোএ সব্বজীবাণং 
আগইং গইং থিইং চবণং উববায়ং তকৃকং মণো মাণপিয়ং ভূত্বং 
কড়ং পড়িসেবিয়ং আবী-কম্মং রহো-কম্মং অ-রহা অ-বহস- 
ভাগী তং তং কালং মণ-বয়ণ-কায়-জোগে বষ্টমাঁণাণং সববলোএ 
সব বজীবাখং সববভাবে জাণমাণে পাঁসমাণে বিবহই ॥ ২১২॥ 

উসভস্স ণং অহবও কোসলিয়স্স চউবাসীই গণা চউবাসীই 
গণহরা য় হোখা! ॥ ২১৩ ॥ 

উসভস্স ণং অবহও কোসলিয়স্স উসভসেণ-পামোক্থাও 
চউরাঁসীই সমণ-সাহস্সীও উক্কোসিয়া সমণ-সংপয়া হোখা ॥ 
২১৪॥ 

উসভস্স ণং অরহও কোসলিয়সস বংভিনুংদরী-পামোক্- 
খাণং অজ্ভিয়াণং তিন্নি সয়-সাহস্সীও উক্কোসিয়া অজ্ঞিয়া-সংপয়া 
হোঁখা ॥ ১১৫ ॥ 

উসভস্স ণং অবহও কোসলিয়স্স সেজ্জংস-পামোক্খাণং 
সমণোঁবাসষাণং তিন্নি সয়-সাহস্সীও পচ সহস্সা উক্বোসিয়া 
সমণোবাসগ-সংপয়া হোখা! ॥ ২১৬॥ 

উসভস্স ণং অরহও কোসিলিয়স্স সুভদ্দা-পামোক্খাণং 
সমণোবাসিয়াণং পংচ সয়-সাহস্সীও চউপন্নং চ সহস্স 

উক্কোসিয়া সমণোবাসিযাণং সংপয়া হোথা ॥ ২১৭ ॥ 

উসভস্স ণং অবহও কোসলিয়স্স চত্তারি সহস্সা সন্ত 



জিনচরিত্র ২২৫ 

সর্বজ্ঞ হইলেন সর্বদর্শী হইলেন। তখন তিনি দেব, মনুষ্য ও অন্থর সহ 
সমস্ত লোঁকের পর্যায় অবস্থা ) জানিতে পারেন এবং দ্বেখিতে পাঁন। 

সর্বলোকে সর্ব জীবগণের মধ্যে কে কখন্ কোথা হইতে আসিতেছে, 
কোথায় যাইতেছে, কোথাষ থাকিতেছে, কোথায় কোন্ যোনিতে জন্ম 
লইতেছে, উধ্বে” দেবলোকে যাইতেছে না নিয়ে জীবষোনি প্রাপ্ত 

হইতেছে, তাহাদের যনে কি তর্ক, কি ভাবনা ও কি বাসনা হইতেছে, 

তাহাবা কি খাইতেছে, কি করিতেছে, তাঁহাদেব অনুষ্ঠিত প্রকাস্ত কর্ম 
বা গোপন কর্ম, সমস্তই তিনি জানিতে পারেন ও দেখিতে পান। 
অর্থৎ-গণের নিকট কোনও রহন্ত থাকে না। তিনি সেই সেই কাল, 
মন, বচন ও কায়যোগে বর্তমানবৎ সর্ব লোকে সর্ব জীবের সর্ব ভাব 
জানিন্ল! ও দেখিয়া! বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২১২॥ 

কোশলীয় অর্থৎ খষভেব চুরাশি গণ ও চুরাশি গণধব ছিলেন। ২৯৩॥ 

কোশলীয় অর্থৎ খাষতের চুরাশি সহত্্ শ্রমণ লইয়া একটি উৎকষ্ট 
শ্রমণসম্পর্ছিল। খষভসেন ছিলেন তীহাদেব মুখ্য ॥ ২১৪ ॥ 

কোশলীয় অর্থৎ খষভের তিন লক্ষ আঁখি! লইযা একটি উৎকৃষ্ট 
আধিকাসম্পদ্ ছিল। ব্রাঙ্মী ছুন্দবী ছিলেন তীহাদেব মুখ্য! ॥ ২১৫ ॥ 

কোঁশলীয় অহ্ৎ খবভের তিন লক্ষ পাঁচ সহত্্ শ্রমণোপাসক লইয় 
একটি উৎকষ্ট শ্রমণোপাসকসম্পদ্ ছিল। শ্রেযাংস ছিলেন তাহাদের 
সুখ্য ॥ ২১৬ ॥ 

কোঁশলীয় অর্হৎ খবভের পাঁচলক্ষ চুয়ান্ন সহম্ম শ্রমণোপাসিকা লইয়! 
একটি উৎকষ্ট শ্রমণোপাসিকাসম্পদ ছিল। ম্ভদ্রা ছিলেন "তাহাদের 
মুখ্যা ॥ ২১৭ ॥ 

কোশলীষ অর্থ খাধতের চাব হাজাব সাতশো পধাশ জন চতুরশপূর্বা 
0, 75,93-29 



২২৬ জিশচরিত্রং 

সয়া পন্নাসা চউদ্দসপুব্বীণং অজিপাণং জিণ-দংকাসাণং উক্কোসিয়! 
চউন্সপুব্বী-সংপয়া হোখা ॥ ২১৮ ॥ 

উসভস্স ণং অরহও কৌঁসলিয়স্স নব সহস্সা ওহি- 
নাণীণং উক্কোসিয়া সংপয়া হোথা ॥ ২১৯ ॥ 

উসভস্স ণং অবহও কোসলিয়স্স বীস সহস্দা কেবল- 
নাণীণং উক্কোসিয়া সংপয়া হোখা! ॥ ২২০ ॥ 

উসভস্স ণং অরহও কোসলিয়স্স বীস সহস্সা ছচ্চ সয়া 
বেউব্বিয়াণং উক্্কোসিয়া সংপয়া হোথা ॥ ২২১ ॥ 

উসভস্দ ণং অরহও কোসলিয়স্স বারস সহদ্স৷ ছচ্চ 
সয়া পন্নাসা বিউল-মঈণং অড্টাইজ্ঞেস্থু দীব-সমুদ্ধেস্থ সন্মীণং 
পংচিংদিয়াণং পজ্জন্তগাশং মণোগএ ভাবে জাণমাণাণং উক্কোসিয়া 
সংপয়া হোথা ॥ ২২২॥ 

উস্ভস্স ণং অবহও কোসলিয়স্স বারস সহস্সা ছচ্চ 
সয় পন্নাস! বাঈশং উক্কোসিয়া সংপয়া৷ হোখা ॥ ২২৩॥ 

উসভস্স ণং অরহও কোসলিয়স্স বীসং অংতেবাসি-সহদ্সা 
সিদ্ধা, চত্তালীসং অজ্ঞিয়া-সাহস্সীও লি্বাও ॥ ২২৪॥ 

উসভস্দ থং অবহও কোসলিয়স্স ৰাবীস সহমস্সা নব 
সয়া অণুত্তরোববাইয়াণং গই-কল্লাণাণং উক্বোপিয়। সংপয়া 
হোখা ॥ ২২৫ ॥ 

উসভস্স ণং অবহও কোসলিয়স্স ছবিহা অংতগড়-ভূমী 
হোথা, তং জহা॥ জূগ্ীংতকড়-ভূমী য় পরিয়ায়ংতকড়-ভূমী য়। 

জাব অসংখিজ্জাও পুরিস-ভুগাও জুগংতকড়-ভূমী, অংতো-মুহুত্ত- 
প্রিয়াএ অংতং অকাসী ॥ ২২৬ ॥ 

তেণং কালেণং তেণং সমএণং উসভে অরহা কোসলিএ 



জিনচরিত্র ২২৭ 

লইয়া একটি উৎবৃষ্ট চতুর্দশপুর্বা-সম্প্ ছিল। তীহাবা জিন না হইলেও 
'জিন-সংকাশ ছিলেন, সর্ববিধ অক্ষর*্সপ্নিপাত জানিতেন এবং জিনগণে 

স্তায় অবিতথভাবে শা্জব্যাথ্যা কবিতেন ॥ ২১৮ ॥ 

কোঁশলীয় অর্থৎ খবভের নয় সহ অবধিজ্ঞানী লইয়া! একটি উৎষ্ট 
অবধি-জ্ঞনি-সম্পদ্ ছিল ॥ ২১৯ 

কোশলীয় অর্থৃৎ খষনেব বিশ সহ্ম্ম কেবল জ্ঞানী লইয়া একটি 
উত্বৃষ্ট কেবল-জ্ঞানি-সম্পদ্ ছিল ॥ ২২০ ॥ 

কোশলীয় অর্থৎ খাবভেব বিশ হাজার ছ*শে! বৈভূত্য-বিষ্ভাবিৎ 
লইয়। একটি উৎরষ্ট বৈভূত্য-বিগ্াবিৎ-সম্প?্ ছিল ॥ ২২১ ॥ 

কোশলীয় অর্থৎ খঁষভের বারে! হাজ।র ছ'শো পঞ্চাশজন বিপুলমতি 

লইয়া একটি উত্বষ্ট বিপুলমতি-সম্পদ্ ছিল। তাঁহাবা আভাই ত্বীপ ও 

ছুই সমুদ্ডে অবস্থিত পর্যাগুবিকাঁশ সংজ্ঞাবান্ ও পঞ্চেন্দ্িষবান্ যে-সকল 
জীব আছে তাহাদের সকলের মনোগত ভাঁব জাঁনিতেন ॥ ২২২॥ 

কোঁশলীয় অর্থৎ খাতের বারোহা'জার ছ'শো পধণশজন বাদী লইযা 
একটি উৎৰৃষ্ট বাদি-সম্পদ্ ছিল ॥ ২২৩] 

কোশলীয় অর্থৎ খবভেব বিশ সহম্ম অস্তেবাসী সিদ্ধ হুইয়াছিলেন 
এবং চষ্লিশ সহন্র আধিকা অস্তেবাসী সিদ্ধা। হুইয়াছিলেন। ॥ ২২৪ ॥ 

কোঁশলীয় অর্থৎ খবভের বাইশ হাজার ন'শো অনুত্বোপপাতী 
লইয়া একটি উৎবুষ্ট অনুস্তবোপপাতি-সম্পদ্ ছিল। তাহাদেব কল্যাণকব 
গতি হইয়াছিল (অর্থাৎ তাঁহার! কল্যাণকর বিমান লোক প্রান্ত 
হুইয়াছিলেন ) ॥ ২২৫ ॥ 

কোশলীযর় অর্থৎ খাযভেব দ্বিবিধ অন্তকৎ-ভূমি ছিল। যথাঃ 
ধুগাম্তকৎ ভূমি ও পর্যাক্াস্তকুৎ ভুমি। অসংখ্য পুকষ যাবৎ যুগ্রাস্তরৃৎ 

ভূমি ) অস্তামুহূর্তে পর্যায় ভূমির অস্ত কবিয়াছেন ॥ ২২৬ ॥ 

সেই কালে সেই সময়ে কোশলীয় অর্থৎ খাষভ বিশ লক্ষ পূর্ব ধৰিয়া 



২২৮ জিণচবিত্তং 

বীসং পুবৃব-সয়-সহস্সাইং কুমার-বাঁস-মন্দো বসিত্তাণং তেবট্চিং 
পুব্ব-দর-সহস্লাইং রজ্জ-বাস-নছ্ধো বসিভ্তাণং তেসীইং পুব্ব- 
সয়-সহস্লাইং অগার-বাস-মঙ্বো বসিস্তাথং এগং বাস-নহস্নং 
ছউমখ-পরিয়ায়ং পাউণিভা, এগং পুবর-সয়-সহস্দং বাঁস- 
সাহস্সথশং কেবলি-পরিয়ায়ং পাঁউিণিভা, পড়িপুন্নং পুবব-সয়- 
সহস্সং সামন্স-পরিরাররং পাঁউিণিত্বা, চউরাঁসীইং পুবংব-সয- 
সহস্সাইং সববাউয়ং পালইভা খীণে বেয়ণিজ্জাউয়-নাম-গোন্ডে 
ইমীসে ওসপ্লিণীএ সুসম-ছুস্সমাঁএ সমাঁএ বিইকৃকংতাঁএ ভীহিং 
বাঁসেহিং অদ্ধ-নবমেহি 'ঝ মাসেহিং সেসেহিং ভে লে হেমং 
তাঁণং তচ্চে মাসে পংচমে পকৃখে মাহ-বহুলে, তম্স ণং মাহ- 

বহুলস্স [-গ্র" ৯০০] তেরসী পঁকৃখেণং উগ্সিং অট্ঠাবয়-সেল- 
সিহবংসি দসহিং অণগার-সহস্সেহিং সদ্ধিং চউদ্দসমেণং ভত্তেগুং 
অপাণএণং অভীইণা নক্খত্তেণং জোগমুবাঁগঞ্ণং পুববণ হ-কাল- 
সময়ংসি সংপলিয়ংক-নিসন্নে কাঁলগএ বিইকৃকংতে সমুজ্জাএ 

ছিন্ন-জাই-জবা-নরণ-বংধণে সিদ্ধে বুদদ্ধে মুত্তে অংতগড়ে পরি- 
নিববড়ে সব্ব-ছুকৃখ-প.পহীণে ॥ ২২৭॥ 

উসভম্দ ণং অরহও কোসলিয়স্দ কলিগয়র্দ জাব সব্ব- 
দুক্খ-প.পহীণম্ন তিম্নি বাসা অদ্ধনব শাঁস! বিইকৃকংতাঃ তও 
বি পরং এগা র সাগবোবন-কোড়াকোড়ী তিবাস-অদ্ধনব- 

মাসাহি্-বায়ালীদাএ বাস-সহস্সেহিং উণিয়া বিইক্কংতা, 
এয়ংদি সমএ সমণে ভগবং মহাবীরে পরিনিববুঞ তও বি পনং 
নব-বাস-নয়৷ বিইকৃকংতা, দসনস্স র বাঁদ-বস্ন অয়ং অনীইনে 
সংবচ্ছরে কালে গচ্ছইএ৷ ২২৮ ॥ 



জিনচরিত্র ২২৯ 

কুমার € অর্থা্ বা্পুন্র ) ছিলেন, তেষট লক্ষ পূর্ব ধবিয়! বাজ্য মধ্যে 
€অর্থাৎ রাজ।) ছিলেন, তিরাশি লক্ষ পূর্ব ধরিয়! আগারবাসী ( অর্থাৎ 
গৃহী) ছিলেন, এক সহশ্র বৎসব ধরিয়া ছন্রস্থ (শ্রমণ ) ছিলেন এবঃ 
একলক্ষ পুর্ব ও একসহন্ম বখসব ধবিস্বা তিনি কেবলী পর্যায়ে ছিলেন! 

পুর্ণ একলক্ষ পূর্ব শ্রামণ্যপর্যায়ে এবং সর্বায়ুফাল ধবিয়া মোট চুরাশি লক্ষ 
পুর্ব তিনি এ জগতে ছিলেন। তারপব বেদনীয় ও নাম-গোত্র সম্পূর্ণ 
ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এই অবসপিণী কালপ্রবাহে মুষম-ছুংসমা যুগে অন্ত 
হুইতে তিন বৎসব সাড়ে আট মাস শেষ থাকিতে হেমস্তেব তৃতীয় মাসে 
পঞ্চমপক্ষে মাঘ মাঁসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে অষ্টাপদ শৈলশিখরে 
দ্রশসহত্র অনাগাব সহ প্রতি সপ্তম দিনে একবার মাত্র আহার গ্রহণ 

করিবাৰ এবং কোনও প্রকার পানীয় গ্রহণ না করিবাৰ ব্রত লইযা 
অভিজিৎ নক্ষত্রের (সহিত চন্দ্রের ) যোগে পূর্বাহ্ণ সময়ে সম্পর্যঙ্ক আসনে 
আসীন থাকিয়া কাঁলগত হুন, ব্যতিক্রান্ত হন, সমুদ্যাত হুন, জন্ম, জবা 
ও মরণের বন্ধন ছিন্ন করেন, সিদ্ধ হন, বুদ্ধ হন, যুক্ত হুন, অন্তরুৎ্ণ হন, 

পরিনির্বাণ লাঁভ কবেন, সর্বদুঃখগ্রহীন হন ॥ ২২৭ ॥ 
কোশলীয় অর্থৎ খষভ কালগত********* সর্বহূঃখপ্রহীন হইবাব পর 

তিন বৎসব সাডে আটমাস গত হইয়াছে, তারপব আবাৰ বিষ্নাপ্লিশ 
হাজাব তিন বৎসর সাডে আটমাস কম এক কোটি-কোটি সাগবোপম 
কাল গত হুইয়াছে-_-এমন সময়ে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীব পবিনির্বাণ লাভ 

কবেন। তারপব নয়শত বসব গত হইয়াছে, দশম শতকের এই 
আশীতিতম সংবৎসর চলিতেছে ॥ ২২৮ ॥ 



পরিশি ও 
২০৭ জ্ুত্তের অংশ 

তএ ণং মারু দেবী সুত্ত-জাগবা ওহীরমাণী ২ পঢ়মং উসভং 
মুহেণং আইংতং পাঁসই। তএ ণং সা.মারু দেবী লীহং পাসই। 
এবং চ গং সা তেসিং চোদ্দসণহং মহানুমিণাণং অন্নয়রমেগং 

পাসই। এবং অহক্কমেণং তেরস সুমিণে পাঁসই। সেসও গয়ং 
পাসই। পাঁপিত্তা ণং পড়িব্জ্বাই। পড়িব,দ্ধা সমাণী হট্ঠ- 
তৃট্ঠমাণংদিয়া গীইমণ! পবম-সোমণসিয়া হবিস-বস-বিসপ্পমাঁণ- 
হিয়য়া ধারা-হয়-কয়ংৰুয়ং পিব সমুস্সসিয়-রোম-কৃবা স্ুমিণোয়হং 
করেই। করিত্তা সয়ণিজ্ঞাও অবভুটঠেই। অৰভূট্ঠিতা 
অতুরিয়ং অচবলং অসংভংতাঁএ অবিলংবিয়াঁএ রাঁয়হংস-সরিসীএ 

গঈএ জেণেব নাভী কুলগবো তেণেব উবাগচ্ছই । উবাগচ্ছিত্তা 
নাভিং কুলগবং তাহিং ইট্ঠাহিং কংতাহিং মখুন্াহিং মণামাহিং 
ওরালাহিং কল্লাণাহিং সিবাহিং ধন্নাহিং মংগল্লাহিং সস্সিবীয়াহিং 
হিয়য়-গমণিজ্জাহিং হিয়য়-পল্হায়ণিজ্জাহিং মিয়-মহুর*মংজুলাহিং 
গিরাহিং সংলবমাণী ২ পড়িৰোহেই। তএ ণং সা মারু দেবী 

নাভিকূলগ্নরেণং অব্ভথুনায়া সমাণী নানা-মণি-বয়ণ-ভত্তি* 
চিত্ংসি ভন্দাস্ণংসি নিসীয়ই। নিসীইতা আসখা বীসথা 
নুহাঁসণ-বর-গয়া নাভি-কুলগরং তাহিং ইট্ঠাহিং জাব গিরাহিং 
এবং বয়াসী ॥ 

গ্এবং খখলু অহং সামী! অজ্ঞ 'সয়ণিজ্জংসি নুত্ত-জাগরা 
গহীরমাণী ২ ইমে এয়ারূবে ওবালে কল্লাণে সিবে ধনে মংগল্লে 

দস্সিবীএ সুভে সোমে সুরূবে চোদ্দস মহান্থুমিণে পাঁসিতা। গং 

পড়িবদ্বা। তংজহা। উসভ সীহ অভিসেয় দাম সসি দিশয়র 



পরিশিষ্ট ড 

২০৭ সতের অংশ 

তারপর মাক দেবী অর্ধ-ন্গ্ত অর্ধজাগরিত অবস্থায় ঘুমাইতে 
ঘুমাইতে প্রথমে দেখিলেন একটি বৃষভ মুখ তুলিয়া [ উচাইয়া] 
আপসিতেছে। তাবপর সেই মারু দেবী সিংহ দেখিলেন। এইরূপ 
তিনি সেই চতুর্দশ মহাম্বপ্রেব এক-একটি দেখিতে লাগিলেন এবং 
যথাক্রমে ভ্রষোদশ স্বপ্রটি দেখিলেন। শেষে গজ দেখিলেন। দেখিয়াই 
জাগিয়া উঠিলেন। জাগিষা উঠিয়া হুষ্টচিত্া আনন্দিত! গ্রীতিমনাঁঃ 
এবং পরম সৌমনম্তবশে বিসপিত-হদয়া ও | বৃষ্টি-] ধারাহত-কদম্ববৎ 
সমুচ্ছুসিত-হৃদয়। হইয়া স্বপ্রববণ কবিয়া লইলেন। লইয়া শধ্যা 
হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অত্বরিত, অচপল, অবিহ্বল, অবিলদ্ছিত 

রাজহংস-সদৃশ গতিতে যেখানে কুলকর নাভি ছিলেন সেইখানে 
খেলেন। গিয়া নাভি কুলকরকে সেই ইঠ্ট, কান্ত মনোজ্ঞ মনোমোহন, 
উদার, কল্যাণকব, শুভ, ধস্ঃ মাঙল্য, শোতন-্প্রীঃ হাদয়-গ্রাহা, হাদয়- 

প্রহলাদন, মিত-মধুর-মঞ্ুল বাক্যে সংলাপ করিতে করিতে জাগাইলেন। 
তারপর সেই মাক দেবী নাভি কুলকর কর্তৃক অত্যন্থজ্ঞাত হুইয নানা- 
মণিরত্ব-খচিত ও বহুচিত্রে চিন্তিত ভদ্রাসনে বসিলেন। বসিয়া আশ্বস্ত 

, ও বিশ্বন্তভাবে দুখাঁসন-্বরে আসীনা হইয়! নাঁতিকুলকরকে সেই ইষ্ট 
কান্ত****শ্যাবৎ বাক্যে এই কথা বলিলেন। “ওগো স্বামিন! আমি 
আজ শয্যায় অর্ধসপ্ত অর্ধজাগরিত অবস্থায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে এই্লাপ 
উদার, কল্যাণ, শিব, ধন্ত, মাঙ্গল্য, শোভনভ্রী, সৌম্য ও হুরূপ 
চৌদ্বটি মহাত্বপ্প দেখিয়া জাগিয়া! উঠিয়াছি। সেগুলি এই £ খযত, 

সিংহঃ অভিষেক, [পুষ্প-] দাম, শশী, দিনকরঃ ধ্বজ, কুস্ত, পদ্ম 
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জিনচরিত্র ২৩৩ 

সরোবব, সাগর, বিমান-ভবন; বস্রোচয়, অগ্নিশিখা ও গজ | তাঃ 

মিন! এই সব উদার চৌদটি মহান্বপ্রে কিকি কল্যাণকর ফলবিত্তি 

সুচনা কবিতেছে1* তখন লাভি কুলকর মাক দেবীর নিকট এই 

বা গুনিষা। ও অবধারণ করিয়! হষ্ট-তুষ্ট, আনন্দিত, গ্রীতিমনাঃ, 

পরম সৌমনত্ত-বশে বিসপিতহদয় [বৃষ্টি] বারাহত স্থরতি-নীপ- 
কুহ্ছমেব চুর স্তায় উচ্ছৃসিত-লোমকৃপ হই সেই ্বপ্রগুলি বিশ্লেষণ 
কবিবা দেখিলেন। দেখিষা! ঈহা অর্থাৎ বিচাবে প্রবৃত্ত হইলেন। 
হইয়া নিজেব শ্বাতাবিক বিচার-বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের সাহাব্যে স্বপ্নগুলি 
অর্থ গ্রহণ কবিলেন। কবিষ্বা মাক দেবীকে সেই ইষ্ট, কান্ত*"'যাবং*** 
মিত মধুব-সস্্রীক বন্ত (মেনোহ্ব ) বাক্যে আলাপ করিতে কবিতে এই 
কথী বলিলেন। ওগো, দেবানুত্রিরে | উদার শব তুমি দেখিয়াহ! 
০ম যাবৎ-**.*শশীব ভ্তায় সৌম্যাকাব, কান্ত, প্রিযদর্শন ও নুরূপ 
পুত্র প্রসব কথিবে। সেই বালকটি তাহাঁব বাল্য গত হইলে যৌবনে 
উপনীত হইয়া বিজ্ঞানে পরিণতি হুইবামান্র শৃৰঃ বীর, বিক্রান্ত, 
বিভীর্ন-বিপুল-বল-বাহ্ন-সম্পন্ন রাজ্যপতি রাজ। হইবে। অথব! ব্রিলোক্য- 
নায়ক ধর্ণবর চীতুবস্ত চক্রবর্তী জিন হইবে ।” তারপব মাকু দেবী 
এই কথা শুনিম্া ও বুঝিয়া হইত ০০০০৮ যাঁবৎ-*..কবতলে বদ্ধ 

অগ্রজিব দশ নখ মাথায় ঠেকাইয়! সেই শ্বপ্নগুলি বরণ কবিষা 

লইলেন। লইয়া! নাভি কুলকবেব অনুমতি লইয়া নানা-মণি-বন্- 
খচিত ও চিত্রিত ভদ্রাসন হইতে উঠিলেন। উঠিয়া অত্বরিত, অচপল, 
'অবিহ্বলঃ অবিলংবিত, বাঁজহংসতুল্য গতিতে যেখানে নিজের ভবন 
সেইখানে গেলেন। খ্বিয়। নিজেব ভবনে প্রবেশ করিলেন। 

0, ৮. 9১9০ 
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তএ ণং সে নাভিকুলগরো ভবণবই-বাণমংতব-জোইস- 
বেমাণিএহিং দেবেহিং তিথয়র-জন্মণ-অভিসেয়-মহিমাঁএ কয়াএ 

সমাণীএ পচ্চুস-কাল-সময়ংসি নগর-গুত্তিএ সন্বাবেই। সদ্দাবিত্তা 
এবং বয়াসী। “খিপপ্রমেব ভে! দেবাণুপ-পিয়া ! পুবিমতাল 
নগ্বে চাবগ-সোহণং কবেহ। কবিভ্তা মাণুম্মাণ-বদ্ধণং কবেহ। 
উস্নুংকং চ উক্ধবং চ ক্বেহ নগরং। কবিভ্তা পুরিম- 
তালং নগবং সৰ.ভিংতব - ৰাহিবিয়ং আসিয় -সম্মজ্জি - উবলেবিয়ং 

সংঘাড়গ - তিয়-চউক - চচ্চব - চউগ্মুহ - মহাঁপহ - পহেস্থু সিভ- 
সুই-সংমট্ঠ - রচ্ছংতবাবণ - বীহিয়ং মংচাইমংচ -কলিয়ং নাণাবিহ 
রাগ-ভূপিয়-স্থায়-পড়াগ-মংডিয়ং লা-উল্লোইয় - মহিষং গোঁসীস- 
সরস-রত্ত-চংদণ-দদ্দব-দিন্-পংচংগুলি-তলং উবচিয়.- বংদণ-কলসং 

বংদণ - ঘড় - স্ুুকয় - তোবণ-পড়িছ্বার-দেস-ভাগং আসভোসভ- 
বিপুল-বট্ট-বগ-ঘাড়িয় - মল্লদাম-কলাবং পংচ-বন্ন-সবস - স্ুরভি- 
মুক্ব-পুপ.ফ-পুংজোবয়াব-কলিয়ং কালাগুক-পবব-কুংছুরুক-ছুরুক- 
ডস্থাংত-ধৃব-মঘমঘংত-গংধুদ্ধ,য়াভিবামং স্বগংধ-বব-গংধিয়ং গংধবট্ি- 
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২০৯ স্জুচ্ভের অধশ 

তাবপব তবনপতি, ব্যন্তর, জ্যোতিষ ও বৈমানিক দেবগণ কর্তৃক 

তীর্ঘকব-জন্ম-মাহাত্ধ্য-জন্ত কৃত্য সম্পাদিত হুইলে পব নাভি কুলকব 
প্রত্যষকালে নগর-গোপ্ত,গণকে ডাকিলেন। ডাঁকিষা এই কথা 
বলিলেন। “ভে! দেবাহ্প্রিয়গণ ! শীঘ্র পুরিমতাল নগবে চাবক* 

শোধন (কারাগার খুলিয়া বন্দিগণের মুভিন্দান ) করিয়া দাও। দিয়া 

[বাজাবের ] যান ও মাপ (অর্থাৎ ওজন ও পরিমাপ ) বাভাইয়। 
দ্লাও। নগবেব শ্ুন্ক ও কর উঠাইয়! দাও। দিয়া পুবিমতাল নগরেব 
অভ্যস্তবে ও বাহিবে অবস্থিত বাস্তার চৌমাথা (শৃঙ্গাটক), তেখাথা 
(ত্রিক), চতুফোণ স্থান €চতু্ধ), নগব-ত্বব, আটচালা! (চতুদ্বণীব 

* গৃহ, চত্ুমুখ 9, মহাঁপথ প্রভৃতি সর্বর জলসিত্, সম্মাঞিত ও 

উপলেপিত করাও । বড় বাস্তাব (বথ্যার ) মধ্যস্থান ও তৎসংলগ্ন 
আপণ-বীথিকা (সারিবদ্ধ দৌকান) -গুলি সিক্ত, শুচি ও সংশুষ্ট 
করাও । মঞ্চে মঞ্চে সংলগ্ন কবিয়! সর্বস্থান মঞ্চভূবিত কৰ। সেগুলিকে 
নানাবিধ বর্ণে ভূষিত ধ্বজপতাঁকায় যণ্ডিত কব। লাজ-বিকিবণ ও 
উল্লোচ (চন্দ্রাতপ ) উত্তে।লন দ্বাবা! উৎসবিত কব। গোণীর্য চেন্দন* 
বিশেষ), বক্তচন্দন ও দর্দর (নামক গন্ধদ্রব্য) সবস কবিষা বাটিয়া 
তাহাতে পঞ্চাুলিযুক্ত কব্তলের ছাপ দেওগাও। বহু মঙ্গল কলস 

স্থাপন কব এবং প্রতি তোরণেব দ্বাব-দেশ-তাগে বন্দন-ঘট স্থাপন কবাঁও। 

ফুলেৰ মাঁলাঁব সর্ে ফুলের মালা আলগ! কিয়] ও ঘন কবিয়! জডাইক্সা 

মোটা কবিয্া সেই মোটা মাল! দিয়া সব জায়গা মাল্যদাঁম-কলাপিত 
করাও। পঞ্চবর্ণ পবস হ্বতিযুক্ত পুষ্পেব পুঞ্জে [ উৎসবেব ] উপচার 

করাও । শ্রেষ্ঠ কালাগুক, কুন্দুকক, তুরুক্ধ প্রভৃতিব সহিত ধূপ 

পোড়াইয়া! সমস্ত নগব ন্ুগন্ধে মহ-মহ কবিয়্া তোল, আব গঙ্গদ্রব্য 
ছডাই়া তাহার জুগন্ধে সমস্ত নগবটিকে একটি গন্ধবর্তিকাতুল্য 



২৬৬ , জিণচবিভ্তং 

ভূয়ং নড় - নষ্টগ * জল্ল-মল্প-মুট্ঠিয়-বেলংবগ-কহগ-পাট়গ-লাসগ- 
আরক্থগ - লংখ-মংখ-তৃণইল্ল-তুংববীণিয়-অণেগ-তাঁলায়রাণুচবিয়ং 
করেহ য় কারবেহ য। করিস্তা যর কারবিভ্তা য় মম এয়গাণতিয়ং 

পচ্চপ-পিণহ। তএ ণং তে কোডুংবিয়-পুরিসা কুলগবেণং এবং 
বুত্ত! সমাণ! হট্ঠ-তুট্ঠ- জাঁব পড়িস্থৃণিত্তা ধিগ্পমেব পুরিমতাল- 
নগবে চাঁবগসোক্ুণং কবেংতি কারবেংতি য়। কবিত্তা কাববিভা য় 

মাণুম্মাণবদ্ধণং কবেংতি কাববেংতি র। ককবিস্তা কাববিত্তা য় 

পুরিমতাল-নগবং সবভিংতব-বাহিবিয়ং জাব তালারবাণুচবিয়ং 
করেংতি কাববেংতি য়। কবিত্তা কাববিভ্তা ষ জেণেব নাভি 

কুলগরে তেণেব উবাগচ্ছংতি। উবাগচ্ছিত্তা করয়ল- জাব কট্টু 
কুলগরস্স এয়মাণভ্তিয়ং পচ্চগ্লিণংতি ॥ তএ উসভস্স ৭ং 
অরহও কোসলিয়স্স অন্মাপিয়বো তইএ দিবসে চংদ-ুব- 
দংসণিয়ং কবেংতি ছট্ঠে দিবসে ধম্ম-জাগবিয়ং কবেংতি, ইক্কারসমে 
দিবসে বিইকংতে, নিব্বত্তিএ অন্ুুই-জন্ম-কম্ম-করণে, সংপত্তে 
বারসাহদিবসে বিউলং অসণ-পাণ-খাইম-সাইমং উবকৃথড়াবিংতি। 
উবক্থড়াবিত্তা মিত্ত-নাই-নিয়গ-সয়ণ- সংবংধি - পরিজণং আমং- 
তিন্তা, তও গচ্ছা নৃহায়া কয় - বলি-কম্মা কয়-কোডিয়-মংগল- 
পায়চ্ছিত্ত! ুদ্ব-পপাবেসাইং মংগল্পাইং পৰবাইং বথহিং পবিহিযা 
অপ.প- মহগ্ঘাভরণালংকিয় - সরীবা ভোঁয়ণ - বেলাএ ভোযণ- 
মংভবংসি স্ুৃহাঁসণ-বব-গয়া তেণং মিত-নাই-নিয়গ-সয়ণ-সংবংধি- 

পরিজণেণং সদ্ধিং তং বিউলং অসণ-পাঁণ-খাইম-সাইমং আসাএ- 

মাণা বিসাএমাণা পরিভা্ঞিমাণা পরিভুংজেমাণা বিহবংতি। 



জিনচরিত্র ২৩৭ 

কবিয়া ফেল। নট, নর্তক, জল্প, মল, মুষ্টিক, বিডন্বক, কথক, পাঠক, 

লাসকঃ আরক্ষক, লঙ্ক, মঙ্ক, তৃণবাদক, তুষ্ধবীণাবাদক এবং তালাচর 

ও তাহাদের অন্ুচরগণকে উৎসবে নিযুক্ত কর। করিষা ও করাইয়া 

আমার এই আদেশ পালনেৰ সংবাদ আমার নিকট জ্ঞাপন কর। 
তখন সেই কৌটুষ্বিক পুরুষগণ কুলকর কর্তৃক এই ভাবে আদিষ্ট 
হইযা হষ্ট-তুষ্ট-..*যাবৎ..***আদেশ গ্রহণ কবিয়া সত্বর পুবিমতাল 
নগরে চারক-শোধন (কারাগাবের বন্দিমুক্তি) কবিল ও করাইল। 
তাবপব (বাজাবের) মান ও মাপ বাডাইয়া দিল ও দেওয়াইল। 

তারপর পুরিমতাল নগবের অভ্যন্তরে ও বাহিবে*****শ্যাবৎ তালাচর ও 

তাহাদেব অনুচববর্গকে উৎ্দবে নিযুক্ত ক্বিন ও কবাইল। তাবপর 

যেখানে নাঙি কুলকব ছিলেন সেইখানে গেল। গিয়া করতলে বদ্ধ 
অঞ্জলিব দশনখ মাথায় ঠেকাইয! কুলকরেব নিকট এই আঁদেশ- 

প্রতিপালন-সংবাঁদ জ্রাপন কবিল। তখন খযভেব মাতাঁপিতা চন্দর-ূর্য- 

প্রদর্শন করিলেন, ষষ্ঠ দিবসে ধর্ম-জাগর্ধ্যা কবিলেন। এগারো দিন 
গত হইলে, জাতাশোচান্ত কৃত্য নিবৃত্ত হওয়ার পব দ্বাদশ দিবস আসিলে 

বিপুল অশনীয়, পানীষ, থান, স্ুস্বাগ্ধ বস্ত প্রস্তত কবাইলেন। 
প্রস্তত করাইয়া মিত্র, জ্ঞাতি, নিজজন, ত্বজন, সঘন্বীজন ও পরিজনগণকে 
আমন্ত্রণ করিয়া তারপব ্লাত হইয়াঃ বলিকর্ম করিয়া, কৌতুকমঙ্গল ও 
ও প্রায়শ্চিত্ত কবিয়া অশৌচান্তে পরিধানযোগ্য শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ মধলবন্ত 
পিয়া অল্প অথচ মহার্ধ অলঙ্কাঁবে দেহ অলঙ্কৃত করিয়া! ভোজন-বেলাগ্ন 

ভোজন-মগ্ডপে গিধ। শ্রেষ্ঠ সুখাসনে উপবিষ্ট হুইয়া সেই মিত্র, জ্ঞাতি, 
নিজজন, স্বজন, সন্বন্থীজন ও পরিজনগণের সহিত সেই বিপুল অশনীয়, 
পানীয়, খাছ ও সুম্থাদ্য বস্তসমূহ আশ্বাদন করিয়া, খ্যাদ-বিদ্বাদ বুঝিয়া, 

ভাগ করিয়া একত্র ভোজন করিয়া বিহার করিলেন। 



পরিশি৪ ছ 
৩৩৪৬ ঢের পাতীন্তর 

তএ ণং সা তিসলা খত্তিয়াণী ইকং চ ণং মহং পংভরং ধবলং 

সেয়ং সংখউল - বিমল -দধি-ঘণ-গো-খীর-ফেণ-রয়-নিকর-পয়ানং 

বিড়ংবির-মুহং রত্তোপ্রল-পত্ত-পউম - নিল্লালিয়গগ - ভীহং বষ্ট - 
পড়িপুন্ন - পসখ - নিগ্ধা -মহু-গুলিয়-পিংগলকৃখং পড়িপুন্ব-বিউল 
জার - খংধং নিম্মল-বর-কেলর-ধরং সোলির-ুনিন্মিয়নদুজার়- 
অপ.ফোড়ির-লংগৃলং সোমং নোমাকারং লীলারংতং জংভায়ংভং 
গগণ-তলাও উবয়মাণং সীহং অভিমুহং মুহে পবিসমাণং পাঁদিস্তা 
শং পঁড়িবুদ্ধা। ১॥ 

একং চ ণং মহং পংডরং ধবলং লেরং লংখউল-বিনল-নন্নিকাসং 

বট্ট-পড়িপুন্ন-কম্নং পদখ-নিদ্ধ-নজু-গুলির-পিংগলকৃখং অব ভুগ্গর- 
মল্লিয়া-ধবল-দংভং কংচণ-কোসী-পবিট্ঠ-দংভং আঁানিয় - চাব- 
রুইল-নংবিল্লিয়গ্গ-সোংডং অল্লীণ - পনাণ - জুন্ত - পুচ্ছং লেবং 

চউদ্দংতং হথি-ররণং নুমিণে পাস্তা ং পড়িবুদ্ধা ॥ ২1 

একং চ ণং মহং পংডুবং ধবলং সের়ং সংখউল - বিউল- 

সন্নিকাঁসং বট -পড়িপুন্ন-কংঠং বেল্লির - কক্ুড়ূচ্ছং বিসসুন্নঘ - বদ- 



পরিশিষ্ট ছ 

৩৩-৪৬ স্তর পাতার 

তখন সেই ব্রিশল! ক্ষত্রিষাণী দেখিলেন যে একটি মহান্ সৌম্য, 
সোমাকাঁব, ক্রীভমান, ভূত্তাফ়মান, পাঙুব, ধবল ও খেঁতবর্ণ সিংহ 
গ্রগনতল হইতে লাফাইতে লাফাইতে তাঁহাব অভিমুখে আসিফ 
মুখে প্রবেশ কবিতেছে+_দেখিযা তিনি জাগিয়া উঠিলেন। 
শঙাকুলেব (€বাশীকত শঙ্েব) ভ্াঁয়। বিমল দধিব স্ায়। ঘন 
গোছুপ্ধের স্তায়ঃ ফেনময় অলআোত-নিকবেব গ্ভাষ তাহার প্রকাশ 

বের্ণ)। স্থির, লষ্ট €( -মনোরম-দর্শন ), প্রবৃষ্ট (উৎ্বষ্ট), পীবর 
(ছল), জল্লিষ্ট (-নুসংবদ্ধ ), বিশিষ্ট (লক্ষণীষ ) এবং তীক্ষ দংস্্ায় 
তাহাব মুখ বিডদ্বিত ( চিহ্নিত)। বক্তোৎপলেব পত্র (দল ) অথবা 

পদ্মতুল্য, অগ্রভাগে লালাধুক্ত তাহার জিহ্বা! বৃভাকাব, প্রতিপুর্ণ 

প্রশত্ত, ্গিগ্ধ, যধুনিগিত ক্ষুদ্র গোলকের ন্যায় এবং পিলগলবর্ণ তাহাব 
অক্ষি। গ্রতিপূর্ণ, জাত (ছন্দর ) তাহার স্বন্ধ। নির্মল ও শেঠ 
তাহাব কেশর। ছুন্বরভাবে উদ্ছিত, স্থনিগিত, সুজাত ও আস্ফোটিত 
তাহাব লাঙ্কুল ॥ ১॥ 

একটি মহান্ পাব ধবল শ্বেত চতুরস্ত হস্তিবদ্র দ্বপ্ে দেখিয়া! 
[ ব্রিশলা ] জাগিয়! উঠিলেন। শঙখকুল ( শীখের বাশি) তুল্য বিমল 
ও হ্ুপ্রকাশ তাহাব বর্ণ। বৃত্তাকাৰ ও প্রতিপূর্ণ তাহার কর্ণ 

প্রশস্ত, দ্িপ্ধ ও মধুনিগিত কষুত্র গোলকেব স্তায় পিঙ্গলবর্ণ তাহার অক্ষি। 
অত্থাদ্গত € বহিবাগত ) ও মঙ্লিকার স্ঠায় ধবল তাহার দত্ত। সেই দত্ত 

কাঞ্চন-নিত্রিত কোশী অর্থাৎ আধাবে প্রবিষ্ট। ঈষৎ অবনমিত, 

চাপতুল্য রুচির, বিদলিতাগ্র তাহাব শুও। আলীন ( -শগ্জান ) বৎ 

প্রমাণান্থূপ ও দেহে সংযুক্ত তাহার পুচ্ছ ॥ ২1 
একটি মহান্ পার ধবল শ্বেত বৃষত শ্বপ্রে দেখিব! [ ত্রিশল! জাগিষা! 

উঠিলেন। বিপুল শঙ্খবাশিৰ শ্তায় তাহাব [শুভ্র] বর্ণ। বৃত্তাকার 



২৪০ জিণচরিভ্তং 

হোঁট্ঠং চল-চবল - গীণ-ককুহং অল্লীণ-পমাণ-জু্ত-পুচ্ছং সেয়ং 
ধবলং বসহং ন্ুমিণে পাসিত্তা ণং পড়িবন্ধা! ॥ ৩॥ 

এন্ধং চ ণং মহং দিরিয়াভিসেয়ং নুমিণে পাসিত্তা ণং 
পড়িব,দ্ধা ॥ ৪ ॥ 

এক্ং চ ণং মহং মল্লদাঁমং বিবিহ-কুন্ুমোবসোহিয়ং পাসিত্তা 
ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ৫॥ 

একং চ ণং চংদিম-সথরিম-গণং উভও পাঁসে উল্নয়ং স্ুবিণে 
পাদিত্তা ণং পড়িৰুদ্ধা ॥ ৬। ৭॥ 

একং চ ণং মহং মহিংদন্থায়ং অণেক - কুড়ভী - সহস্স- 
পবিমংডিয়াভিরামং স্ুবিণে পাসিভা ণং পড়িবূদ্ধা ॥ ৮] 

একং চ ণং মহং মহিংদ-কুংভং বর-কমল-পইট্ঠাঁপং স্থুবহি- 
বব-বারি-পুন্নং পউমুগ্লল-পিহাঁপং আবিদ্ধ - কঠ - গুণং স্ুবিণে 
পাঁদিত্তা পং পড়িবদ্ধা ॥ ৯॥ 

এন্ধং চ ণং মহং পউমসরং বন্ুপ্নল - কুমুয় - নলিণ - সয়বত্ত- 
সহস্দবন্ত - কেপব - ফুল্লোবচিয়ং ভুমিণে পাসিভা ণং পড়িঝুদ্ধা 
॥ ১০ ॥ 

এন্*ং চ ৭ং সাগবং বীচী-তবংগং উন্মী-পউবং স্তুমিণে পাসিত্তা 
ণং পড়িকুদ্ধ! ॥ ১১ ॥ 

একং চ ণং মহং বিমাণ: দিববং ভুড়িয়-সব্দ-সংপণদ্থিয়ং সুমিণে 
পাসিন্তা ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ১২॥ 

এবং চ ণং মহং রয়ণুচ্চয়ং সব্ব-ররণাময়ং সুমিণে পাসিত্তা 

ণং পড়িবুদ্ধা ॥ ১৩ ॥ 



জিনচরিত্র ২৪১ 

ও গ্রতিপূর্ণ তাহার ক । বেলিত [ কম্পমান ] কর্কটের স্তায় তাহাব 
অক্ষি। বিষম ও ক্রমোন্নত তাহার বৃষভৌষ্ঠ। চঞ্চল, চপল ও পীন 
€স্ুল, মাংসল ) তাহার ককুদ। আলীন ও প্রমাণানুরূপ তাহার 

যুক্ত পুচ্ছ ॥ ৩॥ 
একটি মহৎ শ্রীবুক্ত অভিষেক স্বপ্নে দেখিয়া | ত্রিশলা ] জাগিয়া 

উঠিলেন'॥ ৪ ॥ 

একটি মহৎ বিবিধ-কুস্থমৌপহিত মাল্যদাম দেখিয়া! [ ভ্রিশলা ] 
জাগিয় উঠিলেন ॥ ৫ ॥ 

উভষ পার্থ উদ্গত একটি মহৎ চন্দ্রালোকের ও কুর্যালোকের গণ 

ভ্বপে দেখিষা [ ভ্রিশল! ] জাগিস্সা উঠিলেন ॥ ৬ 1৭ ॥ 

অনেক সহশ্র কুড়ভী ৫) তে পরিমপ্ডিত অভিরামদর্শন একটি মহৎ 
মহেম্দ্র-ধ্বজ গ্বপ্রে দেখিয়া [ ভ্রিশল! ] জাগিয়্! উঠিলেন ॥ ৮ ॥ 

একটি মহৎ মহেন্দ-কুস্ত স্বপ্নে দেখিয়া [ ভ্রিশলা ] জাগিয়া উঠিলেন। 
তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কমলদমূহ প্রবিষ্ট বহিয়াছে। সেই কুম্ত গ্ুরতি ও 
শ্রেষ্ঠ বাবিতে পুর্ণ । পদ্ম ও উৎপল তাহাব পিধান অর্থাৎ আচ্ছাদন। 
কণ্ঠে তাহার গুণ অর্থাৎ সুতা আবিদ্ধ অর্থাৎ বাধা রহিয়াছে ॥ ৯1 

একটি মৃহৎ পদ্ম-সবোবধর শ্বপ্রে দেখিয়া [ত্রিশলা] জাগিয়া 

উঠিলেন। তাহাতে বহু উৎপল, কুসুব, নলিন, শতপত্র, সহমরপত্র 
প্রভৃতি প্রন্ফুটিত পুষ্পের কেশর উপচিত (ত,ীক্কত ) রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ 

প্রচব বীচি; তবঙ্গ ও উিতে পুর্ণ একটি মহান্ সাগব স্বপ্নে দেখিয়! 
[ ভ্রিশল! ] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ১১ এ 

ক্রাটক-শবে সংপ্রনদিত ( শব্দিত ) একটি মহৎ দিব্য বিমান স্প্লে 
দেখিয়। [ ত্রিশল! ] জাগিয়া উঠিলেন ॥ ১২ ॥ 

একটি মহান্ সর্বরদ্রময় বছ্বোচ্চয় স্বপ্পে দেখিঙ্া [ ত্রিশলা ] জাগিয়া 
উঠিলেন ॥ ১৩ ॥ 

0. ৮9১ 



২৪২ জিণচরিতং 

একং চ ণং মহং জলণ-সিহিং শিদ্ধমং সুমিণে পাঁসিত্তা ণং 
পড়িবুদ্ধা ॥ ১৪॥ 



জিনচরিত্র ২৪৩ 

একটি নিধূ মহতী জলন-শিখা ম্বপ্নে দেখিয়া [ ত্রিশলা ] জাগিয়া 
উঠিলেন ॥ ১৪ ॥ 





জিণচরিভ্তং 
থেরাবলী 

জিনচরিত্র 
সথবিরাবলী 



থেরাবলী 

তেণং কালেণং তেণং সময়়ে্ণং সমণম্দ ভগবও মহাবীরস্স 
নব গণ ইক্কাবস গণহরা হোথখা। «সে কেণট্ঠেণং ভংতে! এবং 
বুচ্চই ই সমণস্দ ভগবও মহাবীরস্স নব গণ! ইঞ্কাবস গণহরা 
হোখা ৮ “সমণস্দ ভগবও মহাবীরদ্স জেটঠে ইংদভূঈ 
অণগারে গোয়ম-গোভেণং পণ্ড সমণ-সয়াইং বাএই ; মন্ভিমে 
অগ্নিভূঈ অপগারে গোয়ম-গোত্তেণং পংচ সমণ-সয়াইং বাএই ; 

কণীয়সে অণগারে বাউভুঈ নামেণং গোয়ম-গোত্তেণং পচ সমণ- 
সয়াইিং বাএই ; থেরে অজ্জ-বিয়নে ভারদ্দাএ গোত্েণং পঞ্চ 
অমণ-সয়াহিং বাএই ; থেরে অজ্জ-ন্ুহম্মে অগ্গিবেসায়ণ-গোত্তেণং 
পংচ সমণ-সয়াইং বাঁএই ; থেরে মংডিয়পুত্তে বাসিট্ঠ-গোভ্েণং 
অন্ধ,টুঠাইং সমণ-সয়াইং বাএই? থেরে মোরিয়পুত্তে কাঁসব- 
গোত্তেণং অদ্ধ,টুঠাইং সমণ-সয়াইং বাঁএই ; থেরে অকংপিএ 
গোয়ম-গোত্তেণং থেরে অয়লভায়া' হাবিয়ায়ণ-গোঁত্েণং, তে 

ছুন্নি বি থেরা তিন্নি তিষ্লি সমণ-সয়াইং বাঁঞতি $ থেবে মেয়জ্জে 
থেবে পভানসে, এএ ছুন্নি বি থেবা কোডিন-গোত্তেণং তিন্নি 
তিন্নি সমণ-সয়াইং বাএংতি। নে তেণং অট্ঠেণং অজ্জরো ! এবং 
বুচ্চই £ সমণস্দ ভগবও মহাবীবস্দ নব গণা ইক্কারন গণহরা 
হোখাছি ॥ ১ ॥ 



সুবিরাবলী 

সেই কালে সেই সময়ে শ্রযণ ভগবান্ মহাবীবের নব গণ ও একাদশ 
গণধব ছিলেন। 

কিজিন্ত একথা বলা হইগ্লাছে, তদন্ত | যে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরেব 
নব গণ ও একাদশ গণধব ছিলেন ? 

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীরেব জ্যেষ্ঠ অনাগাবিক গৌতম-গোত্রীয় 

ইন্্রভূতি পাঁচ শত শ্রমণকে শান্তরবাঁচন করাইতেন ঃ 
মধ্যম অনাগ্ারিক গৌতম-গোত্রীয় অগ্রিভূতি পাচ শত শ্রমণকে 

শান্তবাচন করাইতেন $ 
কনিষ্ঠ অনাগারিক গৌতম-গোন্রীয়্ বায়ুভূতি পাঁচ শত শ্রমণকে 

শান্সবাচন করাইতেন। 
ভারদাছ-গোর্্রীয় স্থবির আর্যব্যক্ত পাঁচ শত শ্রমণকে শীক্্বাঁচন 

করাইতেন। 
অগ্নি-বৈশ্তায়ন-গোত্রীয় স্থাবিব আর্য মুধর্যা পাঁচ শত শ্রমণকে শাস্তর- 

বাচন করাইতেন। 

বাশিষ্ট-গোত্রীয স্থবির মণ্ডিক-পুত্র আড়াই শত শ্রমণকে শীত্রবাচন 
করাইতেন। 

কাশ্তপ-গোত্রীষ স্থবির মৌর্যপুত্র আডাই শত শ্রমণকে শান্্বাচন 
করাইতেন। 

গৌতম-গোত্রীয় স্থবির অকম্পিত ও হারিভায়ন-গোত্রীয় গ্ববির 
অচলভ্রাতা! ই"ছাঁবা ছুজন স্থবিব তিন তিন শত শ্রমণকে শীত্তবাচন 
করাইতেন। 

কৌতীন্ত-গোত্রীয় স্থবিব মৈতা ও কৌত্তীন্ত-গোত্রীয় স্থবির প্রভাস 
সইহাবা ছুজ্ন স্থবির ভিন তিন শত শ্রমণকে শান্্বাচনা করাইতেন। 

এই কারণে, আর্য! এইবূপ উক্ত হইয়াছে যে শ্রমণ ভগবান্ 

মহাবীরের নব গণ ও একাদশ গণধর ছিলেন ॥ ১॥ 



২৪৮ জিণচরিত্ং 

সব্বে এএ সমণস্স ভগবও মহাবীরস-জ ইন্কারস বি গণহরা 
ছুবালসংগিণে চউন্দস-পুবিবণে! সমন্ত-গণি-পিড়গ-ধারগ! রায়গিহে 
নগবে মাসিএণং ভত্তেণং অপাণএণং কালগয়া বিইন্কংত। সমুজ্জায়া 

ছিন-জাই-জরা-মরণ-বংধণ! সিদ্ধা মৃত্তা অংত-গড়া পবিনিববডা 
সবব-ছুক্খ-প-পরহীণা | থেবে ইংদভূঈ থেরে অজ্জ-সুহম্মে সিদ্ধি- 
গএ মহাবীরে পচ্ছা ছন্ি বি থেরা পরিনিববুয়া। জে ইমে 
অজ্জতাএ সমণা নিগ্গংঠা, এএ সবের অজ্জ-সুহম্মস্স অণগাবস্স 
অবচ্চেজ্জা, অবসেসা গণহবা নিরবচ্চা বোচ্ছিনা! ॥ ২ ॥ 

সমণে ভগবং মহাবীরে কাসব-গোভ্েণং। সমণস্স ভগবও 

মহাবীরস্দ কাসব-গোত্তস্স অজ্জ-সুহন্মে থেরে অংতেবাপী অগৃথি- 
বেসায়ণ-সগোত্তে। থেবস্স ণং অজ্জ-নুহন্মস্স অগৃগি-বেসাষণ- 
সগোত্তদ্স অজ্জ-জংবূনামে থেবে অংতেবাসী কাসবগোত্তে। 

থেবস্ম ণং অজ্জ-জংবুনামস্স কাসিব-গোত্তস্স অজ্-পপ্রভবে 
থেবে অংতেবাদী কচ্চায়ণ-সগোত্তে। থেরস্স ণং অজ্জ- 
সিজ্জংভবে থেরে অংতেবাপী মণগ-পিয়া বচ্ছ-দগোত্বে । 

থেবস্স ণং অজ্জ-সিজ্জংভবস্স মণগ-পিউণে! বচ্ছ-সগোত্তস্স 
থেরে অংতেবাসী অজ্জ-জসভদ্দে তুংগিয়া়ণ-সগোত্তে ॥ ৩॥ 

সংখিত্ত-বায়ণাএ অজ্জ-জদভদ্দাও অগ্গও এবং থেবাঁবলী 

ভণিয়া, তং জহা ঃ থেরস্স ণং অজ্জ-জসভদ্বাও তুংগিষায়ণ- 

সগোত্তস্স অংতেবাপী ছুবে থেবা। থেরে অক্্র-সংভ্রবিজএ 

মাঁচর-পগোত্তে, থেরে অজ্জ-ভদ্দ-বাহু, পাঈিণ-সগোত্তে। থেবস্স 

ণং অজ্জ-সংভূয়বিজয়স্স মাঢর-সগোত্তস্স অংতেবাসী থেবে 



স্থবিবাবলী ২৪৯ 

শ্রমণ ভগবান্ মহাঁবীবের এই এগাবো৷ জন গণধবের সকলেই দ্বাদশ 
অঙ্গ, চতুর্দশ পূর্ব ও গণি- (অর্থাৎ গণধব-) গণেবসমগ্র পিটক ধের্মশান্ত) 
সমূহে ব্যুৎ্পর ছিলেন। তীহাব! সকলেই মাসাস্তে একবারমান্র 
আহার গ্রহণ করিবার ও কোনও প্রকাঁৰ পানীয় গ্রহণ নল! কবিবাব 
ব্রত লইগ্লা বাজগৃহ নগরে কালগত হইয়াছেন, ব্যতিক্রান্ত হইন্াছেন, 
সমুদ্যাত হইধাছেন, জন্ম, জরা ও মবণের বন্ধন কাটিষাছেন, সিদ্ধ 
হইয়াছেন, বুদ্ধ হইযাছেন, মুক্ত হইয়াছেন, অন্তুকৎ হুইয়াছেন, 

পরিনির্বাণ লাভ কবিয়াছেন ও সর্বদূঃখপ্রহীন হইয্মাছেন। মহাবীরে 

( পবিনির্বাণের ) পৰ স্থবির ইন্ত্রভূতি ও স্থবিব আর্ধন্ধর্মা দু'জনেই 
পরিনিবীণ লাভ কবেন। অগ্যতনীষ যে-সকল নির্র্থ শ্রমণ আছেন 
ত্াহাবা সকলেই অনাগাঁৰ আর্য ভুধর্মার ধর্মাপত্য। অন্ত গণধবেবা 

নিবপত্য ও ব্যবচ্ছিন্ন ॥ ২ ॥ 

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীব কাশ্তপ-গোত্রীয় ছিলেন। কাশ্তপ-গোত্রীয় 
শ্রমণ ভগবান্ মহাবীবের অস্তেবাসী স্থবিব আর্ধনুধর্মা অগ্নিবৈশীয়ন- 
গোল্রীয ছিলেন । অগ্নিবৈশাষনগোত্রীয় আর্ধ হুধর্মার অস্তেবাসী আর্য 

জন্থুনামা কাশ্তপ-গোত্রীয়। কাশ্তপ-গোত্রীয় স্থবিৰ আর্য জন্থুনামাব 
অন্তেবাসী স্থবির আর্যপ্রভব কাত্যাষন-গোত্রীয় । স্থবিব € আর্যপ্রভবেৰ ) 
অস্তেবাসী আর্য শষ্াস্তব স্থৃবিব বাৎম্ত-গোত্রীয় , তিনি মনগেব পিতা । 

মনগশ-পিতা বাৎন্ত-গোত্রীয় স্থবিব আর্ধ-শব্যভ্তবেব অন্তেবাসী স্থবিব 

আর্য বশোভদ্্র তুংগিকায়ন-গোত্রীয় ॥৩॥ 

সংক্ষিপ্ত বাচনায় আর্য যশোৌভদ্রের পরে স্থবিরাবলী এইবপ উক্ত 
হইযাছে। যথাঃ তুংগ্িকাষন-গোত্রীয় স্থবিব আর্য যশোতদ্রেব 
অস্তেবাসী ছু'জন স্থবিব £ মাঠর-গোল্রীয় স্থবির আর্য সংভূতবিজয় 
এবং প্রাচীন-গোত্রীয় স্থবির আর্য ভত্রবাহু। মাঠব-গোত্রীয্র শ্থবিব 
আর্য সংভূতবিজস্বের অস্তেবাঁসী স্থবির আর্য স্থুলভদ্র গৌতম-গোত্রীয। 

0, ৮.93-32 
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অজ্জ-থুলভদ্দে গোয়ম-সগোত্তে। থেবস্স ৭ং অজ্জ-থুলভদ্দস্স 

গোয়ম-সগোত্তস্স অংতেবাসী ছুবে থেবা । থেরে অজ্জ- 

মহাগিবী এলাবচ্চ-সগোত্তে, থেবে অজ্জ-মুহুখী বাসিট্ঠ- 
সগোত্তে। থেরসদ ণং অজ্জ-স্ুহখিস্স বাসিট্ঠ-সগোত্তস্স 

অংতেবাসী ছুবে থেরা নুট্ঠিয়-সুপপ্রড়িবদ্ধা কোডিয়-কাকংদগা 
বগ্ঘাবচ্চ-সগোভা । থেবাঁণং সুট্ঠিয়-সুপ পড়িবদ্ধাণং কোড়িয়- 
কাকংদগাণং বগ্ঘাবচ্চ-সগোত্তাণং অংতেবাসী থেবে অজ্জ-ইংদ- 

দিনে কোসিয়-সগোত্তে। থেবস্স ৭ং অজ্জ-ইংদদিন্স্স কোসিয়- 
সগ্যোত্তস্স অংতেবাঁসী অজ্ঞ-দিনে গোয়ম-সগোত্তে। থেবস্স 

ণং অজ্জদিননস্স গোর়ম-সগোভস্স' অংতেবাসী থেবে অজ্জ- 
সীহগিরী জাঈসবে কোসিয-সগোত্তে। থেবস্স গং অজঙ্জ- 
সীহগিরিস্স জাঈসরস্ন কোসিয়-সগোত্তস্স অংতেবাঁসী থেবে 
অজ্জ-বইবে গোয়ম-সগোত্তে। থেরস্স ণং অজ্জ-বইরস্স গোয়ম- 
দগোত্তস্ম (অংতেবাসী থেবে অজ্জ-বইরসেণে উকোসিষ- 
গোতে। থেবস্দ ণং অজ্জ-বইবসেণস্স উকোদির-গোত্তস্স ) 
অংতেবাসী চত্তারি থেবা। থেরে অজ্জ-নাইলে, থেরে অজ্দর- 
বোমিলে, থেরে অজ্জ-জয়ংতে, থেরে অজ্জ-তাঁবসে। থেবাও অজ্জ- 
নাইলাও অজ্জ-নাইলা সাহা নিগ্গয়া । থেরাঁও অজ্জ'বোমিলাঁও 
অজ্জ-বোমিলা পাহা নিগ্গযা। থেবাও অজ্জ-জয়ংতাঁও অজ্জ- 
জয়ংতী সাহা নিগ্গযা। থেরাও অজ্জ-তাবসাও অজ্জ্-তাবসী 
সাহা নিগ্গয়া ত্তি॥ ৪ ॥ 

বিখর-বায়ণাএ পুণ অজ্জ-জসভদ্দাও পরও থেরাবলী এবং 
পলোইজ্জই, তং জহা ঃ থেবস্স ণং অজ্জ-জরসভদ্বমূস ইমে 
দে! থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিনায়া হোথা!। তং জহা £ 

থেরে অজ্জ-ভদ্দবাহ্ পাঈণ-সগোত্তে, থেবে সংভুয়বিভএ নাচর- 



স্থবিরাবলী ২৫১ 

গৌতম গোত্রীয় আর্য স্থুলভদ্রের অস্তেবাসী ছৃ'ভরন স্থবিব £ প্রলাপত্য- 
গোত্র" স্থৃবির আর্য যহাগিবি এবং বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্থবির আর্য সুহস্ভী। 

বাশিষ্ট-গোত্রীয় স্থবির আর্য ন্ৃহস্ভীর অস্তেবাসী দুজন স্ববির £ ব্যাম্রাপত্য- 
গোত্রীয় সুস্থিত ও ন্গ্রতিবুদ্ধ ; তাহাদের নামাস্তব যথাক্রমে কোটিক ও 
কাকনাক। ব্যাস্রাপতা-গোত্রীয় স্থবিব সুস্থিত ও স্প্রতিবুদ্ধ নামাস্তরে 

কোটিক ও কাঁকন্দকীয়__ইহাদেব অস্তেবাপী কৌশিক-গোত্রীয় স্থবির 

আর্য ইন্দ্রদত্ত। কৌশিক গোত্রীয়্ স্থবির আর্য ইন্দ্রঘতের অন্তেবাসী 

গৌতম-গোত্রীয় আর্যদত্ত | গৌতম-গোত্রীয় স্থবিব আর্ধদতেব অন্তেবানী 
কৌশিক-গোত্রীয় স্থবিব আর্য সিংহগিরি জাতিম্মব। কৌশিক-গোত্্রীয় 
স্থবির জাতিম্মর আর্য সিংহগিরির অন্তেবাসী গৌতম-গোত্রীয় স্থবির 
আর্য বজ্জ। গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্য বজ্র (অন্তেবাসী উৎবৃষ্ট 
গোত্রীয় স্থবিৰ আর্য বজ্রসেন। উৎ্বৃষ্ট-গোত্রীয় স্থবিব আর্য বজ্রসেনের ) 

অস্তেবাসী চারিজন স্থবির £ স্থবিব আর্য নাগিল, স্থবির আর্য বোমিলঃ 

স্থবির আর্য অয়স্ত, স্থবিব আর্য তাপস। স্থবির আর্য নাগিল হইতে 
আর্য-নাগিলা শাখা নির্থত হইয়াছে। স্থবির আর্য বোমিল হুইতে 
আর্-বোমিলা শাখ! নির্গত হইয়াছে। স্ববিব আর্য জয়ন্ত হইতে আর্য- 
জয়ন্তী শাখা নির্গত হইয়াছে। স্থবিৰ আর্য তাপস হইতে আর্ধ-তাপসী 
শাখা নির্থত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ 

বিস্তব বাচনার পুনরায় আর্য যশোভদ্রেব পরবর্তাঁ স্ববিবাবলী 
এইরূপ প্রো হইয়াছে। যথা £ স্থবিব আর্য বশোভত্রের এই দুইজন 
স্থবির অস্তেবাসী অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্থা ছিলেন : প্রাচীন-গোত্রীসর স্থবির 

আর্য ভদ্রবাছ ও মাঠব-গোত্রীয় স্থবির সংভূতবিজয় | প্রাচীন গোল্রীয় 
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সগোভে। থেরস্স ণং অজ্জ-ভদ্দাবাহুস্স পাঈণ-সগোত্তস্স ইমে 
চত্তারি থেবা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোখা । তং জহা ঃ 
থেবে গোঁদাসে, থেরে অগ্গিদত্তে, থেবে জণদত্তে, থেবে সোমদত্তে 

কাসব-গোর্ভেণং। থেরেহিংতো ণং গোদাসেহিধংতো কাসব- 
গোত্তেহিংতো৷ এথ ণং গোদাস-গণে নামং গণে নিগ্গএ? তস্স 
ণং ইমাও চত্তারি সাহাও এবমাহিজ্জংতি, তং জহা ঃ তামলিত্তিযা, 
কোভীববিসিয়া, পোংডবদ্ধণিয়া, দাসীখববড়িয়া । থেবস্স ণং 
অজ্জ-সংভূয়বিজয়স্স মাচর-সগোত্স্স ইমে ছুবালস থেবা 
অংতেবাসী জহাবচ্চা অভিন্নায়া হোখা । তং জহা ঃ 

নংদণভদ্দে থেরে 
উবনংদে তীসভদ্দ জসভদ্দে। 

থেবে য় স্থমণভদ্দে 

মণিভদ্দে পুন্নভন্বে য় । ১। 
থেরে য় থুলভদ্দে 

উচ্জুমঈ জংবুনামধিজ্ঞে য় 

থেরে য় দীহভদ্দে 
থেরে তহ পংডুভদেো। ২। 

থেরস্স ণং অঞ্জ-সংভূয়বিজয়স্স মাঁচব-সগোত্তস্স ইমাও 
সত্ত অংতেবাসিণীও অহাবচ্চাও অভিন্নায়াও হোথা | তং জহা ঃ 

জক্খা য় জক্খদিক্না 
ভূয়া তহ চেব ভূয়দিনা য। 

সেণা বেণা বেণা 
ভগ্িণীও থুলভদ্দস্স ৷ ৩। ॥ ৫॥ 

থেবস্স ণং অজ্জ-থুলভদ্বস্দ গোয়ম-সগোত্তস্স ইমে দো 

থেবা অহাবিচ্চা অভিন্নায়া হোথা। তঃ জহা £ থেবে অজ্ঞ 
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স্থবিব আর্য ভদ্্রবাহুর এই চারিজন স্থবির অস্তেবাসী অপত্যতুল্য ও 
অভিন্নাত্বা ছিলেন। যথাঃ স্থবির গোদাসঃ স্থবির অগ্িদত্, স্থবির 
জনদভ, স্থবির সোমদত- গোত্রে কাশ্তিপ। কাশ্ঠিপ-গোঁজীয় স্থবির 

গোদাস হুইতে এখানে গোদাস গণ নামে গণ নির্গত হুইয়াছে। 

তাহার এই চারটি শীখা! এইরূপ আখ্যাত হইয়াছে । যথা ঃ তাশ্রলিপ্তিকা 
কোটিব্াা, পৌগু,বর্ধনীষা, দাসীখর্বটকা। মাঠর-গোত্রীয স্থবির 
আর্য সংভূতব্জিয্নের এই দ্বাদশ স্থবির অস্তেবাী অপতাতুল্য ও 

অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথাঃ নন্দলভদ্র, উপনন্দঃ তিষ্যুভদ্র, যশোভদ্রঃ 

জুমনোতত্র, মণিভত্র, পুপ্যভদ্র, স্কলভদ্র, খঙ্ছুমতি, জন্থুঃ দীর্খভদ্র এবং 

পাঙুভদ্র। 

মাঠর-গোত্রীয় স্থবিব আর্য সংভূতবিজয়েয়্ এই অস্তেবাঁসিনীগণ 
অপত্যতুল্যা ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথাঃ যক্ষা, যক্ষদত্তা; ভূতাঁ, 
ভূতদতা; সেনা, বেন! রেণা-_ইহারা স্থুল ভদ্রের ভগিনী ॥ ৫ ॥ 

-গোত্রীয় স্থবিব আর্য স্ুলতদ্বের এই ছু'জন স্থবির অপত্য 
তুল্য ও অভিন্নাত্বা ছিলেন। যথা £ এ্রলাপত্য-গোত্রীয় স্থবির আর্য 
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মহাগিরী এলাবচ্চ-সগোত্ে, থেবে অজ্জ-ন্ুহতথী বাসিট্ঠ-সগোত্তে। 

থেরস্স ণং অজ্জ-মহাগিবিস্স এলাবচ্চ-সগোত্স্স ইমে অট্ঠ 
থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোঁথা। তং জহা ঃ থেবে 

উত্তরে, থেরে বলিস্দহে, থেবে ধণড্টে, থেরে সিরিড্চে, 
থেবে কোডিন্নে, থেবে নাগে, থেবে নাগমিত্তে, থেবে ছলুএ 
রোহগুত্তে কোসিয়-গোত্তেণং। থেরেহিংতো ণং ছলুএহিংতো 
বোহগুভেহিংতো কোসিয়-গোত্তেহিংতো তথ ণং তেরাসিয়! সাহা! 
নিগ্গয়া। থেবেহিংতো ণং উত্তব-বলিস্সেহিংতো তথ ণং উত্তব 
বলিস্স্হগণে নামং গণে নিগ্গএ | তস্স ণং ইমাঁও চত্তারি 

সাহাও এবমাহিজ্জংতি, তং জহাঃ কোসংবিয়া, সোইত্তিযা, 
কোড্ডবাণী, চংদনাগবী । থেবস্স ণং অজ্জ-নুহথিস্স বানিট্ঠ- 

সগোত্তস্স ইমে ছ্বালস থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়া 

হোখা। তং জহা £ 

থের'জ্ৰ-রোহণে ভ 

দ্বজসে মেহে গণী য় কামিডী। 

সুট্ঠিয়-স্ুপ্পড়িবুদ্ধে 
রকৃখিয় তহ বোহগুত্তে য়। ৪। 

ইসিগুত্তে সিবিগুত্তে 
গণী য়» বংভে গণী য় তহ সোমে। 

দস দো য় গণহরা খলু, 
এএ সীসা সুহথিস্স। ৫1 ॥৬॥ 

থেবেহিধতো ণং অজ্জ-বোহণেহিধতো কসিব-গোত্তেহিংতো 

তথ ণং উদ্দেহগণে নামং গণে নিগ্গএ। তস্স ইমাও চত্তারি 

সাহাও নিগ্গয়াও ছচ্চ কুলাইং এবং আহিজ্ঞংতি। সে কিং তং 

সাহাও? সাহাও এবমাহিজ্জংতি, তং জহা £ উড়ুংবরিজ্িয়া 



স্থবিরাবল ী হ৫৫ 

মহাগিরি এবং বাশিষ্ট-গোকীয় স্থবির আর্য মুছভ্ভী। এরলাপত্য 
গোত্রীক়্ স্থবিব আর্য মহাগিরিব এই আটজন অস্তেবাসী স্থবিব অপত্য- 

তুল্য ও অভিন্নাত্বা ছিলেন৷ যর! £ স্থবির উত্তব, স্থবির বলিস্সহ্, স্থবির 

ধনাঁচ স্থবির শিবর্ধি, স্থবির কোডিন্, স্থবির নাগ, স্থবির নাগমিত্র ও 
কৌশিক-গাত্রীয় স্থবির ছনুক রোহগুগ্ত। কৌশিক-গোত্রীয় স্থবির 
ছদুক রোহগুপ্ত হইতে বৈবাশিকা শাখা নির্গত হইয়াছে। স্থবিব 
উত্তর এবং স্থবিব বলিস্সহ হুইতে উত্তর-বলিস্সহ গণ নামে গণ নির্থত 

হুইয়াছে। তাহাব এই চারিটি শাখা এইক্সপে অখ্যাত হুইয়ছে। 
যখ।ঃ কৌশাধিকা, সৌতন্তিকা, কৌটুষিনী, চন্দ্রনাগরী। বাশিষ্ট- 
গোত্রীর স্থবিব আর্য সৃহত্ভীর এই বাবোজন স্থবিব অস্তেবাঁদী অপত্যতুল্য 
ও অতিন্নাত্মা ছিলেন। যথা £ আর্য-রোহণ, ভত্রযশীঃ, মেঘ, কামধি, 

নুস্থিত, সুপ্রতিবুদ্ধ, রক্ষিত, রোহগপ্ত, খষিগপ্ত, প্রীগুপ্ত, ব্রহ্মা গণী, 

সোম গণী। এই দশ আর ছুয়ে বাবো জন গণধর স্থবির স্মৃহস্তীব 

শিষ্য ॥ ৬ ॥ 

কাস্তপগোত্রীয় স্থবির আর্যরোহণ হুইতে উদ্দেহ গণ নামক 
গণ নির্থত হইয়াছে। তাহার এরই চাবিটি শাখা আর 
ছয়টি কুল এইরূপ আধখ্যাত হইকাছে। কি কি সেই শাখা- 

গুলি? শাখাগুলি এইন্ধপ আখ্যাত হ্ইয়াছে। যথাঃ ওদুঘবীয়া। 



২৫৬ থেরাবলী 

মাসপুবিয়া, মইপত্তিয়া, সুন্পপত্তিয়া । সে তং সাহাও। সেকিং 
তং কুলাইং? কুলাইং এবমাহিজ্জর্ধতি ; তং জহা ঃ 

পড়মং চ নাগভূয়ং 

ৰীয়ং পুণ সোমভূইয়ং হোই । 
অহ উল্লগচ্ছ তইয়ং 

চউথয়ং হখিলিজ্জং তু । ৬। 

পংচমগং নংদিজ্জং 
ছট্ঠং পুণ পারিহাসয়ং হোই। 

উদ্দোহ গণস্সেএ 
ছচ্চ কুলা হোংতি নায়ববা। ৭। 

থেরেহিংতো ণং সিবিগুত্তেহিংতো হাবিয়-সগোত্তেহিংতো 
এথ ণং চারণগণে নামং গণে নিগ্গএ ; তস্স ণং ইমাও চত্তারি 

সাহাও সন্ত য় কুলাইং এবমাহিজ্জংতি। সে কিং তং সাহাও? 
সাহাও এবমাহিজ্জংতি, তং জহা! £. হারিয়মালাগারী, সংকাসিয়া 

গবেধুয়া, বজ্জণাগাবী। দে তং সাহাও। সে কিং তং 

কুলাইং? কুলাইং এবমাহিজ্জংতি, তং জহা £ 
পঢ়মেখ বচ্ছলিজ্জং 

বীয়ং গুণ পীইংশ্মিয়ং হোই । 
তইয়ং পুণ হালিজ্জং 

চউথং পুসমিত্তিজ্জং | ৮ | 
পংচমগং মলিজ্জং 

ছট্ঠং পুণ অজ্জ-চেডয়ং হোই। 
সম্তমগং কন্হসহং 

সন্ত কুলা চাবণগণস্স। ৯।॥ ৭॥ 



স্থবিরাবলী ২৫৭ 

মাসপুবিরাঃ মতিপ্রাপ্তিকা, শূন্তপ্রাপ্তিকা। এইগুলি সেই শীখা। 

কুল কি কি? কুলগুলি এইরূপ আখ্যাত হুইয়াছে। বথ! £ গ্রথম 
নাগভৃত, দ্বিতীয় সোমভূতিক, তৃতীয উল্লগচ্ছ (আর্জকচ্ছ? ). চতুর্থ 

হস্তিলীয়, পঞ্চম নন্দীষ, ষষ্ঠ পারিহাসক। উদ্দেহগণের এই হগ্সটি 
কুল জানিতে হুইবে। 

হাঁবিতগোত্রীয় স্ববিব শ্রীগুপ্ত হইতে এখানে চারণগণ নামে গণ 
নির্গত হুইয়াছে। তাহার এই চাবিটি শাখা আর সাতটি কুল 
এইরূপ আখ্যাত হইয়াছে । শাখা কি কি? শাখা এইকপ আখাত 

হইয়াছে। ব্থাঃ হারিতমালাকারী, সাংকাশ্তা, গবেধুকা, বজ্রনাগাবী । 
এইগুলি শাখা। 

কুল কি কি? কুল এইবপ আখ্যাত হুইয়াছে। যথা ঃ প্রথম 
বৃৎসলীষ, দ্বিতীয় শ্রীতি-ধাখিক, তৃতীয় হালীয়, চতুর্থ পৌষমৈব্রেষ, 
পঞ্চম মালেষ, ব্ঠ আর্ধচেটকঃ সপ্তম কৃষ্ণসখ_চারণ গণেব এই 

সাত কুল ॥ ৭ ॥ 

0765 93-35 



২৫৮ থেবাবলী 

থেরেহিংতো ওদ্দজসেহিংতো ভারদ্দায়-সগোন্তেহিংতো এখ 
ণং উড়ুবাড়িয়গণে নামং গণে নিগ্গএ। তস্স ণং ইমাও 
চত্তারি সাহাঁও তিন্নির কুলাইং এবমাহিজ্জংতি। সে কিংভং 

সাহাঁও ? সাহাও এবমাহিজ্রংতি, তং জহাঃ ঢংপিজ্জিয়া, 
ভদ্দিজ্জিয়া, কাকংদিয়া, মেহলিজ্জিয়া ; দে তং সাহাও। সে 

কিং তং কুলাইং? কুলাইং এবমাহিজ্জংতি তং জহা! £ 
ভদজসিয়ং তহ ভদ্দ-_ 

গুত্তিয় তইয়ং চ হোই জসভদ্দং | 
এয়াইং উড়্ুবাড়িয়-_ 

গণস্স তিন্নে'ব য় কুলাইং । ১০। 
থেবেহিংতো! ণং কামিডড্রীহিংতো৷ কুংডল- [ “কোডিন্'__- 

পাঠাস্তবে ] সগোন্তেহিংতো এথ ণং বেসবাড়িরগণে নামং গণে 
নিগ্গএ। তস্স পং ইমাঁও চাবি সাহাও চতাবি কুলাইং 
এবমাহিজ্জংতি। সে কিং তং সাহাঁও? সাহাঁও এবমাহিজ্জংতি, 

তংজ্রহাঃ সাঁবথিয়া, বজ্জ্রপালিয়া, অংতবিজ্দিয়া, খেমলিজ্জিয়া, 
সে তং সাহাঁও। নে কিং তং কুলাইং? কুলাই: এবমাহিজ্জংতি, 
তং জহা £ 

গরণিযং মেহিয় কামিড. 

টিযং চ তহ হোই-ইংদপুবগং চ। 
এয়াই বেসবাড়িয় 

গণস্স চত্তাবি য় কুলাইং! ১১1॥ ৮॥ 
থেরেহিংতো ণং ইসিগাত্তেহিংতো কাকংদিয়েহিংতো বাসিট্ঠ- 

সগোত্তেহিংতো এখ গং মাণবগণে নামং গণে নিগ্গএ। 

তস্স গং ইমাও চত্তাবি সাহাঁও তিন্নি র কুলাহিং এবমাহিজ্জংতি। 
সে কিং তং সাহাও? সাহাও এবমাহিজ্ৰংতি। তং জহা £ 



স্থবিরাবলী ২৫৯ 

ভাবদাজ-গোত্রীয় স্থবির তদ্রযশাঃ হইতে এখানে উড্,বাঁডিয় গণ 
নামে একটি গণ নির্থত হইয়াছে! তাহাব এই চারিটি শাখা ও তিনটি 
কুল এইরূপ আখ্যাত আছে। শাখা কিকি? শাখাগুলি আখ্যা 
হইতেছে। যথা £ চন্পীয়া, ভত্রীয়া, কাঁকন্দিয়া, মেখলীয়া। এই 
চাঁরিটি শাখা । কুল কিকি? কুলগুলি এইরূপ আখ্যাত হইতেছে। 

যথা ১ ভদ্রযশসা, ভত্রগুপ্তীয়, এবং তৃতীয় হইতেছেন যশৌভদ্ত_এই 
তিনটি উড়,বাঁড়িয় গণের কুল । 

কুগুল- [ পাঠাম্তবে কৌততীন্য- ] গোত্রীক্স স্থবির কাঁমধি হইতে 
এখানে বেসবাড়িষ গণ নামক গণ নির্গত হইযাছে। তাহার এই চাবিটি 

শাখা এবং চারিটি কুল আখ্যাত হয়। শাখা কি কি? শ্াখাগুলি 
এই আখ্যাত হুইতেছে। যথা : শ্রাবস্তিকা, রাজ্যপালিকা, অন্তরীয়া, 
ক্ষেমলীয়া । এই চারিটি শীখা। কি কি কুল? কুলগুলি এইরূপ 
আখ্যাত হুইতেছে। যথা : গণিক, মেহিয় কামধধিক, ইন্ত্পূরক-- 
বেসবাডিয় গণের এই চারিটি কুল ॥ ৮1 

বাশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্থবির খধিগুপ্ত কাকন্দিক হইতে এখালে মানব 

গণ নামক একটি গণ নির্থত হইযাছে। তাহাঁব এই চাঝিটি শাখা ও 

তিনটি কুল এইবপ আখ্যাত হয়। সেই শাখাগুলি কি কি? শাখাগলি 



২৬০ থেরাঁবলী 

কাসবিজ্ঞিয়া, গোৌয্্মিজ্িয়া, বাসিটুঠিয়া, সোকট্ঠিয়া ; সে ভং 

সাহাও। সে কিং তং কুলাইং? কুলাইং এবমাহিজ্জংতি, 
তং জহা ঃ 

ইসিগুত্তিয়খ পড়মং 

বিইয়ং ইসিদ্িয়ং মুণেয়ববং। 
তইয়ং চ অভিজসং তং 

তিন্নি কুল মাণবগণস্স। ১২। 
থেবেহিংতো স্ুট্ঠিয়-্প্পড়িবদ্ধেহিংতো৷ কোড়িয়-কাকংদ- 

এহিংতো৷ বগ-্ঘাবচ্চ-সগোত্তেহিংতো এখ ণং কোড়িয়গণে নামং 

গণে নিগগএ। তস্স পং ইমাঁও চন্তাবি সাহাও চত্তাবি কুলাইং 
এবমাহিজ্জংতি। সে কিং তং সাহাও? সাহা এবমা হিজ্জংতি, 
তং জহা৷ ঃ 

উচ্চনাগবী বিজ্ঞ। 
হবী য় বইরী য় মজঝিমিল্লা। য়। 

কোড়িয়গণস্স এয়া 
হবংতি চন্তাবি দাহাঁও। ১৩। 

সে তং সাহাও। সে কিং তং কুলাইং? কুলাইং 
এবমাহিজ্জংতি, তং জহা ঃ 

পঢমিখ ৰংভলিজ্জং 
বিইয়ং নামেণ বচ্ছলিজ্জং তু। 

তইয়ং পুণ বাঁণিজ্জং 
চউথয়ং পণ হবাহণয়ং। ১৪। ॥৯॥ 

থেরাণং নুটুঠিয় - নুপ্পড়িবদ্বাণ,ং কোড়িয় - কাঁকংদগাণং 
বগত্বাবচ্চ - সগ্োত্তাণ, ইমে পংচ থেখা অংতেবাসী অহাবচ্চা 

অভিন্নায়া হোখা । তং জহা £ থেবে অজ্জ-ইংদর্দিন্েঃ থেবে 
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এইরূপ। যথা ঃ কাশ্ঠপীয়া, গৌতমীয়া, বাশিষ্ঠয, সৌবাস্ীযা। এই চাবিটি 
শাখা। সেই কুলগুলি কি কি? কুলগুলি এইবপ আখ্যাত হয়। 

বথা প্রথম খধিশুণ্তীয়, দ্বিতীয় খবিদভীষ, তৃত্ভীফ অভিষশ! £--এই 
তিন কুল মানব্গণেব। 

ব্যা্জাপত্যগোত্রীয় স্থবিবদ্ধয় দ্ুস্থিত (নামাত্তরে কোটিক) ও 

দুগ্রতিবুদ্ধ € নামাস্তরে কাঁকন্দক ) হইতে কোটিক গণ নামে একটি 
গণ নির্গত হইয়াছে । তাহার এই চাবিটি শাখা ও চারিটি কুল এইরূপ 

আখ্যাত আছে। সেই শাখাগুলি কি কি? শাখাগুলি এইক্ধপ আখ্যাত 
আছে। ষথ! £ উচ্চানাগবী, বিদ্ভাধবী, বন্তী মাধ্যমিলা ।-_-কোটিক গণের 
এই চাবিটি শাখা । 

কুলগুলিব নাম কি কি? কুলগুলি এইবপ আখ্যাত আছে। 
বা ঃ প্রথম ব্রন্ষলীয়া, দ্বিতীষ বাৎসলীষা, তৃতীয বাণিজ্য ও চতুর্থ 
গ্রশ্নবাহনক ॥ ৯ 

ব্যাপ্রাপত্য-গোত্রীয় স্থবিবদ্য় সুস্থিত (ন/সাম্তবে কোটিক) ও 
সুপ্রতিবুদ্ধ ( নামাস্তবে কাকন্দক )-_ইহাদেব দু'জনে এই পাঁচজন 

অস্তেবাসী অপত্যতুলয ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথা ঃ শ্থবিব আর্য ইদত্ব, 



২৬২ থেবাঁবলী 

পিয়গংঠে, থেরে বিজ্জাহরগোঁবালে কাসব - গোভেণং, থেবে 
ইসিদত্তে, থেবে অবিহদত্তে। থেরেহিংতো ণং পিয়গংঠেহিংতে। 

এখ ণং মহিমা সাহা নিগগ্রয়। ; থেবেহিংতো বিজ্ঞাহরগোবা 

লেহিংতো তখ ণং বিজ্জাহবী সাহা নিগগয়া। থেবস্স গং 

অজ্জ-ইংদদিনস্স কাঁসব-গোত্তস্স অজ্জ-দিনে থেরে অংতেবাসী 

গোয়ম-সগোন্তে। থেরস্দস ণং অজ্জ-দিন্সস্স গোয়ম-সগোত্তস্স 

ইমে দো থেরা অংতেবাসী অহাবচ্চা অভিন্নায়৷ হোঁখা ; থেবে 

অজ্জ - সংতিসেণিএ মাঁচব - সগোত্তে। থেবে জজ্জ-সীহগিবী 

জাঈসবে কোসিয়গোত্তে। থেরেহিংতো৷ ণং অজ্জ সংতিসেণি- 
এহিংতো মাঁচব - সগোর্ভেহিংতো এখ এং উচ্চনাঁগরী সাহা 

নিগগয়া ॥ ১০ ॥ 

থেবস্দ ণং অজ্জ - সংতিসেণিয়স্স মাঢব-সগোত্তস্দ ইমে 
চত্তাবি থেবা অংতেবাসী অস্বিচ্চা অভিন্নায়া হোঁথা, [গ্রুণ ১০০০] 

তং জহা £ থেবে অজ্জসেণিএ, থেবে অজ্জ্র-তাবসে, থেরে অজ্জ- 
কুবেরে, থেবে অজ্জ্-ইসিপালিএ। থেবেহিধতো ণং অজ্জ-সেণি- 
এহিংতো এখ ণং অজ্জসেণিয়া সাহা নিগগয়া ; থেরেহিংতো 
ণং অজ্জ তাবসেহিংতো এখ ণং অজ্জতাবসী সাহা নিগ.গয়া ; 

থেবেহিংতো ণং অজ্জ-কুবেরেহিংতো এ ণং অজ্জকুবেরা সাহ! 
নিগগরয়া ; থেবেহিংতো ণং অজ্ঞ - ইসিপালিএহিংতো এখ ণং 

আজ্জ-ইসিপালিরা সাহা নিগগ্রয়া ৷ থেবস্স ণং অজ্জ-সীহগিরিস্দ 
জাঈসবস্স কোসিয়গোতিস্স ইমে চত্তাবি থেবা অংতেবাসী 
আহাঁবচ্চা অভিনায়া হোখা ; তং জহা £ থেনে ধণগিবী, থেবে 

অজ্জ-বইরে, থেরে অজ্দ্র-নমিএ, থেরে অবিহ-দিনে | থেবেহিতো 
ণং অজ্জ-সমিএহিংতো গোঁরম-সগোত্তেভিংতো এখ ণং বংভদীবিষা 

সাহা নিগগর়! ; থেবেহিংতো ণং অজ্জ-বইবেহিংতো গোয়ম- 
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স্থবিব প্ররিয়গ্রন্থথ কাশ্তপ-গোত্রীয় স্থবিব বিদ্যাধবগোপাল, স্থবিব 

খাষিদত্, স্থবির অর্হদ্দত্ত। স্থবির শ্রিয্গ্রস্থ হইতে মধ্যম শাখা নির্গত 
হুইয়াছে। স্থবির বিগ্ভাধরগোপাল হইতে বিদ্বাধবী শাখা নির্গত 
হুইয়্াছে। কাশ্তপ-গোত্রীয় স্থবির আর্য ইন্ত্রদত্তের অস্তেবাসী গৌতম- 
গোত্রীয় স্থবির আর্ধদত্ত। গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্ধদত্বের অস্ভেবাী 
এই হুইঞ্জন স্বৃবির অপত্যতুল্য ও অভিন্লাত্মা ছিলেন £ মাঠর-গোত্রীয় 
স্থবিব শাস্তিসৈনিক ও কৌশিক-গোত্রীয় স্থবির আর্যসিংহগিবি জাতিম্মব। 
মাঠব-গোত্রীয় স্থবিব আর্যসৈনিক হইতে উচ্চনাঁগরী শাখা নির্গত 
হইয়াছে ॥ ১০॥ 

মাঠব-গোত্রীয় স্থবির আর্য শাস্বিসৈনিকের এই চাঁরিজন স্থবিব 
অস্তেবাসী অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্বা ছিলেন। যথাঃ স্থবিব আর্য 
সৈনিক, স্থবিব আর্যতাপস, স্থবির আর্যকুবেব ও স্থবির খাষিপালিত। 
স্থবিব আর্ধসৈনিক হইতে আর্যসৈনিক শাখা নির্গত হইয়াছে । স্থবিব 
আর্ধতাপস হইতে আর্যতাপসী শাখ! নির্গত হুইয়াছে। স্থবিব আর্য 
কুবের হুইতে আর্যকুবেরা শাখা নির্গত হইয়াছে। স্থবিব আর্ধ 
খাধিপালিত হইতে আর্য-খাষিপালিতা শাখা নির্গত হ্ই্যাছে। 
কৌশিক-গোত্রীয় স্থবিব আর্ধ সিংহগিরি জাতিত্মরের এই চারিজন 
স্থবিব অস্তেবানী অপত্যতুল্য ও অভিন্নাত্মা ছিলেন। যথ! £ স্থবিব 
ধনগিবি, স্থবির আর্য-বজ্জ, স্থবিব আর্য-সমিত; স্থবিব অর্হদ্দত্ত। গৌতম- 
গোত্রীয় স্থবিব আর্ব-সমিত হইতে ব্রহ্ষদীপিকা শাখা নির্গত হইয়াছে। 



২৬৪ থেরাবলী 

সগোত্তেহিংতো এখ ণং অজ্জ-বইবা সাহা নিগগ্রয়া। থেবস্স 
ণং অজ্জ-বইবস্স গোয়ম-সগোত্তস্স ইমে তিনি থেবা অংতেবাসী 
অহাবচ্চা অভিন্নায়া হোখা ; তং জহ : থেরে অজ্জ-বইরসেণিএ, 

থেরে অজ্জ-পউমে, থেরে অজ্-বহে। থেবেহিধতো ণং অজ্জ-বইব 
সেণিএহিংতো এখ ণং অজ্জ-নইলী সাহা নিগ্নয়া; থেবেহিংতো ণং 
অজ্জ-পউমেহিংতো৷ এথ ণং অজ্জ্র পউমা সাহা নিগ্নয়! ; থেবেহিংতো 
ণং অজ্জ-রহেহিংতো এখ ণং অজ্জজয়ংতী৷ সাহা নিগ্গয! । 
থেবস্স ণং অজ্জ-রহস্স বচ্ছ-সগোত্তস্স অজ্জ-পুসগিরী থেবে 
অংতেবাসী কোপিয়-সগোত্তে। থেবস্স ণং অজ্জ-পুসগিরিস্স 
কোসিয়-সগোত্তস্স অজ্-ফগ.গুমিত্তে থেরে অংতেবাসী গোয়ম- 
সগোত্তে ॥ ১১ ॥ 

[ থেরস্স ণং অজ্জ - ফগ২গুমিত্তস্দ গোয়ম - সগোত্তস্স 
অজ্জ-ধণগিরী থেবে অংতেবাসী বাসিট্ঠ - সগোত্তে। থেবস্স 
ণং অজ্জ-ধণগিরিস্স বাসিট্ঠ-সগোত্তস্স অজ্জ-সিবভূঈ থেবে 
অংতেবাসী কুচ্ছ-সগোত্তে। থেবস্স ণং অজ্জ-সিবভূইস্স কুচ্ছ- 
সগোত্বস্ন অজ্জ-ভদ্দে থেবে অংতেবাসী কাসব-গোন্তে। থেবস্স 
ণং অজ্জ-ভদ্দস্স কাসব-গোত্তস্স অজ্জ-নক্খত্তে থেরে অংতেবাসী 
কাসব-গোন্তে। থেবস্ম ণং অজ্ঞ-নক্খত্তস্স কাসবগোত্তস্স 

অজ্জ-রকৃখে থেবে অংতেবাসী কাসব-গোর্তে। থেবস্স পং 
অজ্জ-বকৃখস্ন কাসব-গোত্তস্দ অজ্জ-নাগে থেরে অংতেবাসী 
গোয়ম-সগোত্তে । থেরস্ন ণং অজ্জ-নাগস্স গোয়ম-সগোভস্স 

অজ্জ-জেহিলে থেবে অংতেবাসী বাসিট্ঠ-দগোত্তে। থেবস্স 
ণং অজ্জ-জেহিলস্স বাসিট্ঠ-সগোত্তস্দ অজ্জ-বিন্হ থেরে 
অংতেবাসী মাঁব-সগোত্তে। খেবস্দ ৭; অজ্জ-বিন্ছস্স মাঢর- 

সগোত্তস্স অজ্জ-কালএ থেরে অংতেবাসী গোয়ম-সগোন্তে । 
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গৌতম-গোত্রীয স্থবির আর্য হইতে আর্ব-বজ্রা শাখা নির্গত 
হুইয়নাছে। গৌতম-গোত্রীয় স্থবিব আর্য-বজের এই তিনজন স্থবিব 
অন্তেবাসী, পুত্রতুল্য ও অভিন্নাত্বা ছিলেন! যথা ঃ স্থবির আর্ববন্র- 
সৈনিক, স্থবির আর্য-পদ্ধঃ স্থবিব আর্য-বথ। স্থবির আর্-বজ্রসৈনিক 
হুইতে আর্য-নইলী শাখা নিগণ্ত হইযাছে। স্থবির আর্য-পন্ম হইতে 

আর্ধ-পন্মা শাখা নির্গত হুইয়্াছে। স্থবির আর্ধ-রথ হুইতে আর্য- 
জয়ন্তী শাখা নির্গত হুইক়্াছে। বাথ্গ্ত-গোত্রীয় স্থবিব আর্যবথের 
অস্তেবাপী কৌশিক গোত্রীষ আর্য পৌব্যগিরি। কৌশিক-গোত্রীষ 
স্থবিব আর্য পৌন্মগিরিব অস্তেবাসী গৌতম-গোত্রীষ স্থবির আর্য 
ফল্তুমিত্র ॥ ১১ 

[ গৌতমগোত্রীয় স্থবির আর্য ফল্তমিত্রের অস্তেবাসী বা শিষ্ঠ-গোত্রীয় 
স্থবিব আর্য ধনগিবি। বশিষ্ঠ-গোত্রীয় স্থবির আর্য ধনগিরির অস্তেবাঁসী 
কৌৎস-গোত্রীয় স্থবিব আর্ধ শিবভূতি । কৌৎস-গোত্রীষ স্থবির আর্য 
শিবভূতির অস্তেবাসী কাশ্তপগোত্রীয স্থবিব আর্দ্র । কাহুপ-গোত্রীর 

স্থবির আর্য-ভদ্রেব অস্তেবাশী কাশ্তপ-গোত্রীর স্থবিব আর্য-নক্ষত্র। 
কাশ্তপগোত্রীষ স্থবিব আর্য-নক্ষত্রেব অস্তেবাসী কাশ্তপগোত্রীয স্থবির 
আর্য-বক্ষ। কাশ্তপগোত্রীষ স্থবিব আর্য-বক্ষের অস্তেবাপী গৌতয- 
গোত্রীয স্থবিব আর্ধ-নাগ। গৌতম-গোত্রীয় স্থবিব আর্ধ-নাগের 
অন্তেবাসী বাশিষ্ঠ-গোত্রীধ স্থবির আর্ধ-জেহিল (পাঠাস্তবে আর্ধ 

জেটুঠিল, আর্য জ্যেষ্ঠ)। বাশিষ্ঠ-গোত্রীয্স স্থবির আর্ধ-জেহিলেৰ 
অন্তেবাঁসী যাঠিব-গোত্রীয় স্থবিব আর্য বিষ্ু। মাঠব-গোত্রীয় গ্বিব 
আর্য বিষ্কর অস্তেবাসী গৌতমগোত্রীয স্থবির আর্ধ-কালক। গৌতম- 
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২৬৬ থেরাবলী 

থেরস্স ণং অজ্জ-কালগস্স গোয়ম-সগোত্স্স ইমে দো থেবা 
অংতেবাসপী গোয়ম-সগোত্তা; থেবে অজ্জ-সংপলিএ, থেবে 

অজ্জ-ভদ্দে। এএসিং ছুন্হ বি থেরাণং গোয়ম-সগোত্তাণং অজ্ঞ 
বুডটে থেবে অংতেবাসী গোঁয়ম-সগোত্তে । থেবস্স ণং অজ্জ- 
বুডডউস্স গোয়ম-সগোত্তস্স অজ্জ্-সংঘপালিএ থেরে অংতেবাসী 
গোয়ম-সগোত্তে। থেরস্স পং অজ্ভর-সংঘপালির়স্দ গোয়ম- 
সগোত্তস্স অজ্জ-হতী থেরে অংতেবাঁসী কাসব-গোত্তে। থেবস্স 
ণং অজ্জ-হথিস্দস কাসব-গরোত্তস্স অজ্জ-ধন্মে থেবে অংতেবাসী 
স্ুববয়-গোত্তে । থেবস্স ণং অজ্জ-ধন্মস্ন সুববয়-গোত্তস্স অজ্জ- 

সীহে থেবে অংতেবাসী কাসব-গোত্তে । থেবস্স ণং অজ্দর-সীহস্স 

কাসব-গ্রোত্বম্স অজ্জ ধন্মে থেবে অংতেবাসী কাসব-গোত্তে। 
থেবস্স ণং অজ্জ-ম্মস্স কাসব-গোত্তস্দ অজ্জ-সংডিল্লে থেবে 
অংতেবাঁসী ॥ ১২॥] 

বংদামি ফগ.গুমিত্তং 
চ গোয়মং ধণগিরিং চ বাঁসিট্ঠং । 

কুচ্ছং সিবভূইং পি য় 
কোসিয়ঃছুজ্জিংত-কন্হে য় ॥ ১॥ 

তং বংদিউণ সিরসা 
ভদ্ধং বংদামি কাসবং গোলং। 

নকৃখং কাঁসব-গোল্তং 
বক্খং পি য় কাসবং বংদে ॥২॥ 

বংদামি অজ্জ-নাগং 
চ গোয়মং জেহিলং চ বাসিট্ঠং। 

বিণহুং মাঁর-গোত্তং 

কালগং অবি গোয়মং বংদে ॥ ৩ | 



স্থবিরাবলী ২৬৭ 

গোত্রীয় স্থবির আর্যকালকের অন্তেবাঁসী গৌতম-গোন্রীয় এই ছুইজন 
স্থবির ঃ স্থবির আর্য সংপলিত ও স্থবিব আর্যভদ্র। গৌতম-গোত্রীয় 
এই ছইজন স্থবিরের অস্তেবীপী গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্যবৃদ্ধ। 
গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আধবুদ্ধের অস্তেবাসী গৌতম-গোত্রীক্স স্থবিব 

আর্য সংঘপালিত। গৌতম-গোত্রীয় স্থবির আর্য সংঘপাঁলিতের অস্তেবাসী 
কাশ্তপ-গোত্রীয় স্থবির আর্যহস্তী। কাশ্বাপ-গোত্রীয় স্থবির আর্যহস্তীর 

অস্তেবাসী ভ্রত-গোত্রীয় স্থবিব আর্ধধর্ম। সুব্রত-গোত্রীষ স্থবির আর্- 
ধর্মেব অস্তেবানী কাশ্তুপগোত্রীয় স্থবিব আর্ধ-সিংহ। কাশ্তুপ গোত্রীয় 

স্থবির আর্য সিংহের অস্তেবাসী কাশ্তপ-গোত্রীস় স্থাবর আর্য-ধর্ম। কাণুপ- 

গোত্রীক় স্থবিব আর্ধধর্মের অস্তেবাসী স্থবির আর্ধ শাতিল্য ॥ ১২] 

গৌতমগোত্রীয় [ স্থবিব ] ফন্তুমিত্বের বন্দনা করি । 
বাশিষ্ঠগোত্রীয় [ স্থবিব ] ধনগিরির বদনা করি। 

কৌত্স্ভগোত্রীয | স্থবিব ] শিবভূতিব বন্দনা কবি। 
কৌশিকগোত্রীয়[ স্থবির ] দর্ান্তরুষ্ণেব বন্দনা করি ॥ ১ 

নত মস্তকে তীহাদেব বন্দনা করিয়া 

কাশুপগোত্রীয় [ স্থবিব ] তদ্রেব বন্দনা করি। 

কাশ্তপগ্োত্রীয [ স্থবিব ] নক্ষের ( নক্ষত্রের ) বন্দনা! কবি। 

কাশ্তপগোত্রীয় [স্থবির ] বক্ষের বদনা করি ॥ ২॥ 

গৌতমগোত্রীয় [ স্থবিব ] আর্যনাগেব বন্দন1 কবি। 
বাশিষ্ঠ-গোভ্রীয [ স্থবিব ] জেহিলের বন্দন। করি। 
মাঠরগোত্রীয় [স্থবির ] বিষুব বন্দনা! কবি। 

গৌতমগোত্রীয় [ স্থবিব ] কালকের বন্দনা কৰি ॥ ৩1 



২৬৮ থেবাবলী 

গোয়ম-গোভ্-কুমাবং 
সংপলিয়ং তহ য় ভদ্দয়ং বংদে। 

থেবং চ অজ্জ-বুড.ং 
গোয়ম-গোত্তং নমংসামি ॥ ৪ ॥ 

তং বংদিউণ সিবসা 
থির-সত্ত-চবিভত-নাঁণ-সংপন্নং | 

থেবং চ সংঘবালিয় 
কাসব-গোতং পণিবয়ামি ॥ ৫ ॥ 

বংদামি অজ্জ-হথিং 
চ কাসবং খংতি-সাগরং ধীরং। 

গিম্হাণ পঢম মাসে 
কালগয়ং চি্ত-নুদ্ধস্স ॥ ৬॥ 

বংদামি অজ্জ-ন্মং 

চ স্থববয়ং সীল-লদ্ধি-সংপন্নং | 

জস্স নিকৃখমণে দেবো 
ছত্তং বরুং উত্তমং বহই ॥ ৭॥ 

হতখং কাসব-গোত্তং 

ধম্মং সিব-সাহগং পণিবয়ামি ! 

সীহং কাসব-গোভং 
ধন্মং পি য় কাসবং বংদে ॥ ৮॥ 

[ তং বংদিউণ দিবস! 
থির-সত্ত-চরিভত-নাণ-সংপন্নং। 

থেবং চ অজ্জ-জংৰ,ং 
গোয়ম-গোভিং নমংসামি ॥ ৯ ॥ 



স্থবিরাবলী ২৬৯ 

গৌতম-গোত্রীয় কুমাব সংপলিত ও 
[ গৌতমগোত্রীয় ] ভদ্রকেব বন্দন! করি। 
গৌতমগোত্রীষ স্থৃবির 
আর্য বৃদ্ধকে নমস্কার কবি ॥ ৪ ॥ 

নতমন্তকে তাহাদের বন্দন! কবিয়া 

স্থিব্পত্বঃ চরিত্র ও জ্ঞান-সম্পন্ন 

কাশ্তপগোত্রীয় স্থবির 

সংঘপালিতকে প্রণিপাত কবি ॥ ৫ ॥ 

কাশ্তপগোত্রীষ আর্য হস্তীব বন্দন! করি। 

তিনি ছিলেন ক্ষান্তিসাগর ও ধীর। 

শ্রীপ্গের প্রথম মাসে চৈত্রমাসের 

শুক্লুপক্ষে তিনি কাঁলগত হইযাছেন ॥ ৬ ॥ 

সুব্রতগোত্রীয় আর্য-ধর্মেব বন্দনা করি । 

তিনি ছিলেন শীল-খ্ধি-সম্পন্ন। 
যিনি নিঙ্কাস্ত হইলে দেবতারা] 

[ তাহাব মাথায় ] উত্তম ছত্র ধবিষা! বহন কবিতেন ॥ ৭॥ 

কাম্তপগোত্রীষ হস্ত ও 

শিব € -সুভ )-সাধক ধর্মকে প্রণিপাত করি। 

কাশ্তপগ্োত্রীক্স সিংহ ও 

কাশ্যপগোত্রীয ধর্মকেও বন্দনা! করি ॥ ৮ ॥ 

[ ভূমিতে মাথ! দিরা বন্দনা! কবিয়া 
স্থির-সত্ব ও চবিত্র ও জ্ঞান-সম্পন্ন 

গৌতমগোত্রীয় স্থবির 
আর্য জন্বকে নমস্কার করি ॥ ৯॥ 



২৭ থেবাবলী 

মিউ-মদ্ধব-সংপন্নং 
ৰ উবউ্ং নাণ-দংসণ-চবিত্তে। 

থেবং চ নংদিয়ং পি য় 
কাসব-গোতং পণিবয়ামি ॥ ১০ ॥ 

তত্তো অ থির-চবিভ্তং 

উত্তম-সংমত্ত-সত্ত-সংজুত্তং | 

দেসিগণি-খমাসমণং 

কাসব-গোত্তং নমংসামি ॥ ১১ ॥ 

তত্তো অণুওগধবং 

ধীবং মই-সাঁগবং মহাসভং। 
খিরগুত্ব-খমাঁসমণং 

বচ্ছ-সগোত্তং পণিবয়ামি ॥ ১২॥ 

তত্তো অ নাণ-দংসণ 
চরিত্ব-তব-নুট্ঠিয়ং গুণ-মহংতং | 

থেরং কুমাব-ধন্মং 
বংদামি গণিং গুণোবেয়ং ॥ ১৩ ॥ ] 

সুত্থ-বযণ-ভবিএ 
খম-দম-মদ্দব-গুণেহি সংপন্নে । 

দেবিড.টি-খমাসমণে 
কাসব-গোে পণিবয়ামি ॥ ১৪ ॥ ১৩ ॥ 



স্থবিবাবলী ২৭১ 

মৃছু-মার্দব সম্পন্ন 
জ্ঞান*্দর্শন-চবিত্র-যুক্ত উপগুগ্তকে 

কাশ্যপ-গো্রীয় স্থবিব 

নন্দিতকে প্রণিপাত কবি ॥ ১০ ॥ 

ততোহধিক স্থিরচিত্র 

উত্তম-সম্যকৃত্ব ও সব্ব-সংযুক্ত 

কাশ্বপগোত্রীয় দেশি-গণী 

ক্ষমাশ্রমণকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥ 

ততোহধিক অন্থযোগশ্ধব 

ধীর, যতিসাঁগর, মহাসত্ব 
বাত্শ্ুগোত্রীয় [ স্থবিব ] 

স্থিরগুপ্ত ক্ষমাশ্রমণকে প্রণিপাত করি ॥ ১২॥ 

ততোধিক জ্ঞান-দর্শন- 
চরিত্র্তপন্তা-নুস্থিত, গুণে মহস্ত 

স্থবির কুমাব ধর্মকে বন্দনা করি 

তিনি [ লানা- ] গুণোপেত গণী অর্থাৎ গণধর )॥ ১৩ ॥ 

তুতরার্থশবদ-পুর্ণ 
ক্ষমা-দষ-মারর্ব-গুণে সম্পন্ন 

কাশ্তপগোত্রীয় দেবর্ধ 
ক্ষমাশ্রমণকে প্রণিপাত কৰি ॥ ১৪ ॥ 





পজ্জোসবণ। কপপো 

সামাচারী 
পযুধণ! কন্ 

0৮, 92-35 



পচজ্জাসাবণ1 কপ্তপা! 
তেণং কালেণং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাকীবে বাসাণং 

স-বীসই-রাঁএ মাসে বিইক্ষংতে বাসাবাসং পজ্জেসিবেই | “সে 
কেণস্টঠেণং ভংতে এবং বুচ্চই £ সমণে ভগবং মহাবীবে 
বাসাণং স-বীসই-রাঁএ মাসে বিইকংতে বাসাবাসং পজ্জোসবেই ? 
॥ ১॥ 

“ও শং পাঞণং অগারিণশং অগারাইং কড়িয়াইং উন্কং- 

পিয়াইং ছন্নাইং লিত্তাইং ঘট্ঠাইং মট্ঠাইং সংপধূমিরাইং 
খাওদগাইং খায়নিদ্ধণণাহিং অপ.পণো অট্ঠাএ কড়াছিং পবি- 
ভূত্তাইং পবিণামিয়াইং ভবংতি, সে তেশ+ট্ঠেণং এবং বুচ্চই £ 
সমণে ভগবং মাহাবীবে বাসাণং স-বীসই-বাএ মাসে বিইকংতে 
বাসাবাসং পজ্জোসবেই ॥ ২ ॥ 

জহা ণং সমণে ভগবং মহাবীবে বাসাঁণং স-বীসই-বাঁএ 
মাসে বিইকংতে বাঁসাবাসং পজ্জোসবেই, তহা ণং গণহরা বি 
বাসাণং স-বীসই-রাএ. মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি 
॥৩॥ 

জহা ণং গণহরা বি বাসাঁণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইক্ষংতে 
বাসাবাসং পজ্জঞোসবিংতি, তহা ণং গণহর- সীনা বি বাসাণং 

-বীসই-রাঁএ মাসে বিইকংতে বাঁসাবাসং পজ্জোসবিংতি ॥ ৪ ॥ 

জহা ণং গণহর-পীসা বি বাঁসাণং স- বীপই - রাঁএ মাসে 

বিইকংতে বাঁসাবাঁলং পজ্দোসবিংতি, তহা ণ৭ং থের! বি বাঁসাণং 

স-বীদই-বাএ মালে বিইকংতে বাসাবাসং পজ্জোসবিংভিঃ তহা 



সামাচারী পন্গুবিণা কল্প 
সেই কালে সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্ যহাবীব বর্ষ! খতুব একমাস 

বিংশতি বাত্রি গত হুইলে বর্ধাবাস পুর্ণ কবিয়া থাকেন? তা কি 
অর্থে এবপ বলা হয় বে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর বর্ধা খতুব একমাস 
বিংশতি রা্রি গত হইলে বর্ষাবাস পরুধণ। করিয়া! থাকেন ?1 ১॥ 

যে হেতু গৃহীবা প্রায়ই [ এই সমযের মধ্যে ] আপন আপন গৃহে 
কট-সজ্জা, [ চুণ-বালি বা মাটির ] শুভ্র প্রলেপ বচনা, ছাদন কর্ম, 

লেপন কর্ম, ঘর্ষণ ও মার্জনাদি বাবা সংস্কাব [ ঘবা মানা 7, সবাসিত 
ধু প্রয়োগ [ দ্বারা মশকাদি-বিতাভন ], জলের খাত-খনন, পয়ংগ্রণালী 

খনন, প্রভৃতি কর্ম সমাপ্ত করিয়া ফেলে, সুসজ্জিত কবিবা ফেলে ও 

দোষ-ক্রুটি-হীন করিয়া ফেলে, লেইহেতু বলা হইয়াছে ষে শ্রমণ তগবাম্ 
মহাবীব বর্ধা খতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হুইলে বর্ধাবাস 

পধুণা করিয়া থাকেন ॥ ২ 

শ্রমণ ভগবান্ মহাবীব স্বামী যেমন বর্ধাখতুর একমাস বিংশতি 
রাত্রি গতে বর্ধাবাস পথুধিণা করিয়া থাকেদ তেমনি গণধরেরাঁও 

বর্ষাখতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পূণ কবিয়া 
থাকেন ॥ ৩॥ 

গণধরেবা যেমন বর্ষাখতুব একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে 

বর্ধাবাস পধুধরণা কবিরা থাকেন গণধর-শিল্তেরাও তেমনি বর্ষা খাতুর 
একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ধাবান পধুধণা করিয়া 

থাকেন 7 ৪ [ 

গণধর-শিদ্তেবা যেমন বর্ধাখতুব একমাস বিংশতি বাত্রি গত হইলে 



২৭৬ পজ্জেসিবণা কপ.পো 

ণং থেরা বি বাসাঁণং স-বীসই-রাঁএ মাঁসে বিইক্কংতে বাসাবাঁসং 
পজ্জোসবিংতি ॥ ৫ ॥ 

জহা ণং থের! বি বাসাণং স-বীসই-রাএ মাসে বিইকংতে 
বাসাবাসং পজ্দোসবিংতি, তহা ণং জে অজ্জন্তাএ সমণা নিগ্গংঠা 

বিহবংতি, এএ বি য় ণং বাঁসাণং স-বীসই-বাঁএ মাসে বিইককংতে 
বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি ॥ ৬ ॥ 

জহা ণং জে অজ্জত্তাঞ্ভ সমণা নিগ্গংঠা বিহরংতি বাসাপং 
স-বীসই-রাঁএ মাসে বিইক্কংতে বাসাবাসং পজ্ড্রোসবিংতি, তহা৷ ণং 
অম্হং আঁয়বিষা উবজ্বায়া স-বীসই - রাএ মাসে বিইকংতে 
বাসাবাসং পজ্জোসবিংতি ॥ ৭ ॥ 

জহা ণং অম্হং পি আয়রিয়! উবজ্ঞায়! বাঁসাথং স-বীসই-রাঁএ 
মাসে বিইব্ংতে বাঁসাবাসং পজ্জোসবিংতি, তহা ণং অম্হে বি 
বাসাণং স-বীসই-রাঁএ মাসে বিইক্ংতে বাসাবাসং পজ্জ্রোসবেম। 
অংতবা বি য়সে কপপই পজ্জোসবিত্তঞ নো সে কপপই তং 
রূয়ণিং উবায়ণাবিভএ ॥ ৮ ॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপপরই নিগ্গংঠাণ বা নিগ্গংঠীণ 
বা সববও সমংতা স-কোসং জোয়ণং উগ্গহং ওগিণহিত্তা। ণং 

চিট্চিউং, অহ।-লংদং অবি উগ্গহে ॥ ৯॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কপ.পই নিগ্গংঠা বা নিগ্গংঠীণ 
বা সব্বও সমংতা স-কোসং জোয়ণং ভিক্খাক়রিয়াএ গংতুং 
পড়িনিয়ভূএ ॥ ১০ ॥ 

জখ ণং নঈ নিচ্োয়গা নিচ্চ-সংদশা, নো দে কপপ্রই , 



সামাচারী পধুধণা কল্প ২৭৭ 

বর্ষাবাস পধুধিণা কবিষ! থাকেন স্থবিরগণও তেমনি বর্ষাধতুব একমাস 
বিংশতি রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পধুধিণা করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ 

স্থবিরগণ যেমন বর্ষাখতুব একমাল বিংশতি রাত্রি গত হইলে 
বর্ষাবাস পরু'ঘণা কবিয়! থাকেন তেমনি যে-সকল শ্রমণ ও নিগ্রপ্থ 
আজ পর্যন্ত অথবা আর্যত্বেৰ নিদর্শন ত্ববপ ] বিহাব কবিতেছেন, 

তাহাবাও তেমনি বর্ধাথতুব একমাস বিংশতি বাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস 

পধুধিণা কবিয়া থাকেন ॥ ৬ | 

আজ পর্যস্ত[বা আর্ধত্বের নিদর্শন স্বরূপ ] যে-সকল শ্রমণ ও 

নিগ্র্থ বিহাৰ কবিতেছেন তাঁহাবা যেমন বর্ষাখতুর একমাস বিংশতি 

রাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পধুধণা কবিয়া থাকেন, তেমনি আমাদের 

আচার্য ও উপাধ্যাষগণও বর্ষাখতুব একমাস বিংশতি রাত্রি গত হইলে 

বর্ধাবাস পধুধণা কবিয়া থাকেন ॥ ৭॥ 

আমাদের আচার্য ও উপাধ্যায়গণ যেমন বর্ষাখতুৰ একমাস বিংশতি 

বাত্রি গত হইলে বর্ষাবাস পধুণা কবিয়া থাকেন, আমব্লাও তেমনি 

বর্ধাখতুর একমাস বিংশতি রাত্রি গত হুইলে বর্ধাবাস পধুধণা করিব। 
[এই কাল গত হইবাৰ ] পূর্বে পর্ধূধণা আরঞ্ করা যাস, কিন্ত সেই 

বজনী অতিক্রম কবা যায় না ॥ ৮ ॥ 

বর্ধাবাস পযুবণে বত নিগ্রপ্ধ বা নিগ্রস্থীদেব চতুর্দিকে মোটের 
উপব ক্রোশাধিক এক ষোজন দূরে বিচ্ছিন্ন থাক! অনুমোদিত। 
মল ত্যাগেব জন্য যত দুব বিচ্ছিন থাকা আবশ্তক হয ততদৃব বিচ্ছিন্ন 
থ।কাও অনুমোদিত | ৯ ॥ 

বর্ধাবাস পধু'ধণে বত নিগ্র্থ ও নিগ্রস্বীগণের চতুদ্দিকে মোটেব 

উপব ক্রোশাধিক এক যোজন [ দুব পর্যন্ত ] তিক্ষার্থ গমন ও প্রত্যাবর্তন 

অনুমোদিত ॥ ১০ | 

যেখানে নিত্যোদকা ও নিত্যপ্রবাহা নদী মধ্যে পড়ে, সেখানে 



২৭৮ ,পজ্জোসবণ। কপ.পো! 

সববও সমংতা স-কোসং জোয়ণং ভিক্খায়বিয়াএ গংতুং 

পড়িনিয়্ভএ ॥ ১১ ॥ 

এবাবঈ কুণালাএ জথ চক্ষিয়া সিয়া এগং পায়ং জলে কিচ্চা 
এগং পাষং থলে কিচ্চা এবং চক্িয়া এব ণহুং কই সববও 
সমংতা স-কোঁসং জোয়ণং ভিক্খায়বিষাএ গংতুং পড়িনিয়ভ্তএ ॥১২ 

এবং নো চক্িয়া, এবং সে নো কপপই সববও সমংতা 

স-কোঁসং জোয়ণং ভিক্খায়বিয়াএ গংভুং পড়িনিয়ভ্তএ ॥ ১৩ ॥ 

বাসাবাসং পজ্দোসবিষাণং অথেগইয়াণং এবং বুত্ত-পুববং 
ভবই £ দাবে, ভংতে! এবং সে কপপই দাবিভঞ নে! সে 

কপপই পড়িগাহিত্এ ॥ ১৪॥ 

বাসাঁবাসং পজ্জোসবিয়াণং অথেগইয়াণং এবং বুত্ত-পুববং 
ভবই ঃ পড়িগাহে, ভংতে। এবং সে কগ্পই পড়িগাহিত্তএ 
নো! সে কপপই দাবিভ্এ ॥ ১৫॥ 

বাসাবাঁসং পজ্জোসেবিয়াণং অখেগইয়াণং এবং বুত্র-পুববং 
ভবই ঃ দাবে ভংতে ! পড়িগাহে ভংতে! এবং সে কপপই 

দাবিভ্তএ পড়িগাহিভএ বা ॥ ১৬॥ 

বাসাঁবাসং পজ্জোসবিয়াণং নো কপপরই নিগ্গংঠাণ বা 
নিগ্গংচীণ বা হট্ঠাণং আরোগ্গাণং বলিয়-সবীবাণং ইমাও 
নব বস-বিগঈও অভিকৃখণং অভিকৃখণং আহাবিভঞ তং জহা £ 

খীবং, দহিং নবণীয়ং, সপংপিং, তেল্সং, গুড়ং, মং, মজ্দর 
মংসং॥ ১৭ 

' বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং কর এবং বুভ্ত-পুববং 
ভবই £ "অট্ঠো, ভংতে ! গিলাপস্স .? সেয় বঞজ্জাঃ 
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ডিক্ষার্থ চতুর্দিকে ক্রোশাধিক এক যোভন [ পথ ] গমন ও প্রত্যাবর্তন 
অনুমোদিত নহে ॥ ১১॥ 
» ইরাবতী কুনালার [ন্তায় ক্ষুদ্র নদীর ] যেখানে বেড [ চক্রিকা ] 
থাঁকে, ষেরূপ বেড় এক পা জলে রাখিয়া! এক পা স্থলে রাখিয়া পাঁর 
হুওষা যায়, সেখানে [ নদী থাকা! সন্বেও ] তিক্ষার্থ চতুর্দিকে ক্রোশীধিক 
এক যোজন পথ যাওয়া এবং ফিরিয়। আসা অন্থমোদিত হয় ॥ ১২ ॥ 

- কিন্তু এইরূপ [ এক পা জলে ও এক পা স্কলে রাখিয়া! পারে 

যাইবার যোগ্য] নদীব বেড বদি না হয় [অর্থাৎ নদী যদি 
বিপুলাঁকার হয়], তবে সেখানে ভিক্ষার্থ চতুর্দিকে ক্রোশাধিক এক 
বোন পথ বাঁওয়া ও ফিরিষ1! আসা! অহ্মোদিত হয় না ॥ ১৩৪ 

বর্ষাবাঁস-্পযু্ষণা-বিধায়ক আচার্য প্রথমে বলিবেন £ “দাও, ভদস্ত !” 

তাহ! হইলে [তিক্ষালন্ধ দ্রব্য] দেওষা চলিবে, গ্রহণ করা 
চলিবে না ॥ ১৪ ॥ 

বর্ধাবাস-পধুবিণা-বিধায়ক আচার্য প্রথমে বলিবেন £ “তদন্ত! 

গ্রহণ কর।” তাহা! হইলে [ ভিক্ষালন্ধ খাস ] গ্রহণ করা চলিবে, 
দেওয়! চলিবে না ॥ ১৫ ॥ 

বর্ধাবাস-পধুর্ধণা-বিধায়ক আচার্য প্রথমে বলিবেন £ “ভদস্ত ! দাও, 

ভদস্ত! গ্রহণ কর।” তাহা হইলে দেওয়া ও গ্রহণ কবা ছুইই 

চলিবে ॥ ১৬ ॥ 

: বর্ধাবাস-পযুধশে বত পুষ্ঠা, অরগৃণ-দেহ ও বলিষ্ঠ-শরীর নিগ্র্থ 
ও নিগ্রত্থীগণের রস-বিকৃতি-কারক এই নষটি ভ্রব্য ঘন ঘন আহার 

অনুমোদিত নহে ঃ ক্ষীর, দধি, নবনীত, ত্বৃত, তৈল, গুড, মধু, মদত 

ও মাংস 2 ১৭ ॥ 

, 'বর্ষাবাসূ-্পধুধণা-বিধায়ক আচার্ষের নিকট [ ভিক্ষু কর্তৃক ] প্রথমে 

এইসীপ বল! হয় £ দন্ত] অনুস্থ গ্লান ব্যক্তির জন্য কি প্রয়োজন 
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“অট্ঠো”-সে য় পুচ্ছেষবেব “কেবইএণং অটুঠো 1 সেয় 
বএজ্জা £ “এবইএণং অট্ঠো গিলাশস্স £ জং সে পমাণং বয়ই, 
সে পমাণে ওঘেত্তবেব” পে য় বিন্নবেজ্জা, সে য় বিন্নবেমাণে 
লভেজ্জা, সে য় পমাণ-পত্তে ঃ “হো ! অলাহি?” হই বভ্বব্বং 
সিয়া ঃ “সে কিমাছ ভংতে ?” দএবইএণং অট্ঠো গিলাণম্দ 1৮ 
পিয়া ণং এণং বয়ংতং পরো! বএজ্জ। ঃ “পড়িগাহেহি অজ্ঞো। 
তুমং পচ্ছা ভোকৃখসি বা, পাহিদি বা,_এবং সে কপপই 
পড়িগাহিত্তঞ নো! সে কপ.পই গ্িলাণস্স নীসাএ পড়িগাহিত্ত& 
১৮৪ 

বাসাবাঁসং পজ্জোসবিয়াণং অখ্িণং থেরাণং তহ-পপগাবাইং 
কুলাইং কড়াইং পত্তিয়াইং থেজ্জাইং বেসাসিধাইং সংময়াইং 
বহুময়াইং অগুময়াইং ভবংতি, জখ সে নো কপপই অদকৃথু 
বইভএ £ঃ অখি তে, আউদসো! ইমং বা ইমং বা ?-“কিমাহু 

ভংতে। ?” “্সিডড়রী গিহী গিণহই বা, তেণিয়ং পি কুজ্জা” 
॥ ১৯ ॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স নিচ্চ-ভন্ভিস্স ভিকৃখুস্দ কপপরই 

এগং গোয়ব-কাঁলং গাহাবই-কুলং ভন্তাএ বা পাঁণাএ বা নিকৃ- 
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আছে?" তিনি [আচার্য] বলিবেন, “হা, প্রয়োজন আছে ।* 

পুনরায় [ভিক্ষু] জিজ্ঞাসা কবিবে, “কি-পবিমাণ প্রয়োজন ?” 
তদুত্তরে আচার্য বলিবেন, “এই-পরিমাণ দ্রব্য অনুস্থ গ্লোন ) ব্যক্তির জন্য 

প্রযোজন।* যেস্পরিমাণ আচার্য বলিবেন সেই-পরিমাণ ভুব্য 
[ভিক্ষুব] গ্রহণ করা চলিবে [তদধিক নহে] [তখন] সে 
[ গৃহস্থগণকে ] জানাইবে, | গৃহগ্থগণকে ] জানান হইলে সে [ভিক্ষু] 
[ভিক্ষা .ভ্রব্য ] পাইবে। পরিমাণ-মত পাওয়া হইলে তাহাকে 
বলিতে হুইবে প্বাস্। আব দরকার নাই।* [যদি গৃহস্থ বলে] 
গ্তাহা কি-ন্ত বলিতেছ, তদস্ত 1?” এই পরিমাণ [খাছ ভ্রব্য] 

গ্লান (অসুস্থ ) ব্)ভিব জন্ত আবগ্ঘক ছিল, [ সে গ্রযোজন মিটিয়াছে, 
স্ুতবাং আর দবকাব নাই ]1 এই কথা বলিবাব পর যদি অপর ব্যক্তি 

[গৃহস্থ] বলে, "আর্য! গ্রহণ কব। [অনুস্থ ব্যক্তিব আহাঁবেব ] 
পরে তুমি নিজে থাইবে, বাঁ পান করিবে।” যদি একপ ঘটে [ অর্থাৎ 
গৃহস্থ শ্ীৰ্প অন্থবোধ করে ] তবে গ্রতিগ্রহণ অনুমোদিত হয। কিন্তু 

অচুষ্থ (প্লান) ব্াক্তির নাম করিয়া [নিজে] গ্রহণ অনুমোদিত 

হয় না॥ ১৮ | 
বর্ষাবাস-পধূধণা-বিধায়ক আচার্ধ ও স্থবিবগণেব দ্বাৰা] ভিক্ষাটনেব 

জন্ত ] সংযত, ব্হ-মত, ও অন্ুমত হয় সেই-প্রকার সব [ গৃহীর ] 

গুছ, যাহাঁবা [ তীর্ঘ-ধর্মে ] দীক্ষিত, প্রত্যয়-ভাজন, হর্য-সম্প্ন এবং 
বিশ্বাসযোগ্য । [কিস্ত] [সেরপ গৃহে গিয়া ]না দেখিয়া [ অর্থাৎ 
সে গৃহে যে বস্ত শ্ব-চক্ষে দেখ! যাইতেছে না, সেরূপ বস্তর উল্লেখ 

পুর্বক ] “আযুদ্ধন! অমুক বন্ত, বা অমুক অমুক বস্ত কি তোমার ঘরে 

আছে?” এবপ প্রশ্ন করা অন্থমোদিত লহে। প্সে কথা কেন বলা 
হইয়াছে, ভদস্ত 1-পশরদ্ধা-সম্পর গৃহী তাহা [ ভিক্ষুকে দিবার জন্য ] 
কিনিতে পাঁবে, অথবা! চুরি করিতেও পারে” ॥ ১৯ | 

বর্ধাবাস-পধুধণে রত ভিক্ষু নিত্য একাহারী হইবে। খাছ্য ও 
পানীয়েব জন্ঠ গৃহ-পতিদিশের গৃহে [ তাহার ] প্রবেশ বা তথা হইতে 

0.৮, 9336 
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খমিত্তএ বা পবিসিত্ত4 ব1।” নন্নথা আঁয়রিয-বেয়াবচ্চেণ বা, 

এবং উবজ্কায়-তবস্সি-গিলাণ-বেয়াবচ্চেণ বা, খুড় - খুঁডিভয়াঁএ 
এবং অবংজণ-জায়এণং'॥ ২০ ॥ 

_. বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্দ চউথ-ভত্তিয়স্স ভিক্ধুস্স অয়ম্ 
এবইএ বিসেসে, জং সে পাঁও নিক্খন্ম পুববামেব বিয়ডগং 

ভোচ্চা পচ্ছা পড়িগ্গহং সংলিহিয় সংপমজ্জিষ সে য় সংথবিজ্ঞা, 
কপ.পই সে তদ্দিবসং তেণেব ভত্তট্ঠেণং পজ্জোসবিভ্তএ? সে য় 
নো সংখরিক্জা, এবং সে কপপই দোচ্চং পি গাহাবই-কুলং 
ভত্তাএ বা-পাণাএ ৰ৷ নিকৃখমিস্তএ ব! পবিসিত্তএ বা ॥ ২১॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স ছট্ঠ: ভত্তিয়স্স ভিক্ধুস্স 
কপপংতি দো গোয়ব-কালা গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ 
বা বিবনিতঃ বা সিন বা॥২২॥ 

বাসাবানং পারিবি অট্ঠম-ভতিয়সস ভিক্খুম্স 
কপ.পংতি তও গোয়ব-কাল! গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ 

বা? রি, 22 বা ২৩॥ 

বা এলেনার বিগিট্ঠ-ভতিয়সূস, ভিকণুযদ 
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নিক্রমণ, একট! নির্দিষ্ট গোঁচর-কালে [ অর্থাৎ লাধারণতঃ প্রাতঃকাঁলে 
আচার্যকতৃকি হুত্র-পৌরুষী ও অর্থ-পৌরুধী পাঠের পর] বিহিত হয। 
ইহার অন্তথাচবণ [ অর্থাৎ দিনে ছুইবাব আহাব ] অনুমোদিত হয়, 
যদি সে ভিঙ্কু আচার্ষের পবিচর্য্যায় ব্যাপৃত থাকে | অর্থাৎ তক্জন্ত 
অধিক পরিশ্রম করিতে হয়], অথবা যদি সে উপাধ্যায়, তপশ্বী বা 
রোগীর [ পরিচর্যায় ] ব্যাপূত থাকে [ অর্থাৎ তজ্জন্ত অধিক পবিশ্রম 

কবিতে হয়], অথবা যদি সে উপাধ্যার। তপন্বী বা বোগীব 

[ পরিচর্যায় ] ব্যাপৃত থাকেঃ অথবা যাহাদেব বষপের ব্যঞ্জনা [ অর্থাৎ 

বণ্তি, কুর্চ, কক্ষ! প্রভৃতি স্থানে বোমোদ্গম ] উৎপন্ন হয় নাই এমন 
অল্পবয়স্ক বা অল্পবয়স্কাদিগেব পরিচর্যায় ষদি সে ব্যাপৃত থাকে ॥ ২০ ॥ 

বর্ধাবাস-পু'ঘণে রত কোনও ভিক্ষু যদি একদিন অন্তর একবার 

মাত্র আহার করে, তবে তাহাব জন্ত এই মাত্র বিশেষ বিধি বিহিত 

আছে যে সে প্রাতে নিষ্জান্ত হইয়া! তাহার পূর্বসঞ্চিত খাগ্ধ আহার 
করিবে। তাবপর প্রতিগ্রহ্ ভিক্ষা-]পাত্র ঘষিয়! মাবিয়া পরিফার 
কবিবে। সেই আহার যদি তাহাব [ পেট-ভব1] পূর্ণ আহার হয়, 
তবে সেদিন তাহাঁতেই সন্তষ্ট থাকিষা পথুধণ কর্ধ করিবে। কিন্তু যদি 
সে আহার তাহাব পুর্ণ আহাব ন1 হয়, তবে আহাব ও পানীয়েব জন্য 
[ভিক্ষার্থ] তাহার দ্বিতীযবাঁব গৃহ-পতি-কুলে প্রবেশ বা [তথা 

হইতে ] নির্থম অনুমোদিত হুয় ॥ ২১ ॥ 

বর্ধাবাসপধু্ধণে রত কোনও ভিক্ষু যদি প্রতি তৃতীষ দিনে 

একবার মাত্র আহাব কবে, তবে তাহার খাগ্ভ ও পানীয়েব জন্য 

গৃহপতিকুলের গৃছে [ ভিক্ষার্থ ] প্রবেশ ও নির্থমের জন্য ছুইটি গোচব- 
কাল অনুমোদিত হয় ॥ ২২॥ 

বর্ধাবাসপযূধণে বত কোনও ভিক্ষু যদি প্রতি চতুর্থ দিনে একবাব 

মাত্র আহাৰ কবে, তবে তাহাব খ|ছা ও পানীয়ের জন্ত গৃহপতিকুলের 

গৃহে [তিক্ষার্থ] প্রবেশ ও নির্থমের জন্য তিনটি গোচব-কাল 
অনুমোদিত হয় | ২৩1 - 

বর্ধাবাসপযুধণে রত কোনও ভিক্ষু যদি [ইহা অপেক্ষা ] দীর্ঘ- 



২৮৪ পজ্জোসবণ! কপপো 

কপপংতি সবেবে বি গোয়র-কালা গাহাবই-কুলং ভভাএ বা 
পাণাএ বা নিকৃখমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ২৪ ॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স নিচচ-ভদ্ভিয়স্স ভিক্খুম্স 
কপপংতি সব্বাইং পাণগাইং পড়িগাহিভ্এ। বাঁসাবাসং 
পঙ্জোসবিয়স্স চউথ-ভত্তিয়স্স কপপংতি তও পাঁণগাইং পড়ি- 
গাহিত্তএ। তং জহ! 8 উদ্সেইমং বা, সংসেইমং বা, চাউলোদগং 
বা। বাসাবাসং পজ্দোসবিয়স্স ছট্ঠ-ভত্তিয়স্স ভিকৃখুস্স 
কপ.পংতি তও পাঁণগাইং পড়িগাহিত্তএ। তং জহা £ তিলোদগং 

বা, তুসোদগং বা, জবোদগং বা। বাঁদাবাঁসং পজ্জোসবিয়স্স 

অট্ঠম-ভত্বিয়ম্স ভিক্খুস্স কপপংতি তও পাণগাইং পড়ি- 
গাহিত্তএ। তং জহা৷ ঃ আয়ামং বা, সোৌঁবীরং ঝ, সুদ্ধবিয়ড়ং 

বা। বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স বিগিট্ঠ-ভত্তিয়স্দ ভিক্খুস্স 
কপপই এগে উসিণ-বিয়ড়ে পড়িগাহিত্তঞ, সে বি য় ণং অসিথে, 
নো বিয় ণং স-সিখে। বাঁসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স ভত্ত- 

পড়িয়াইক্খিয়স্স ভিকৃখুস্স কপপরই এগে উদসিণ - বিয়ড়ে 
পড়িগাহিভ্ভএঞ সে বি য় ণং অ-সিখে, নো বিয়ণং স-সিখে, 
সেবিয় ণং পবিপুঞ নো চেব ণং অপরিপুঞ সে বিয় ণং' 
পরি-নিমিএ, নো চেব ণং অ-পরিনিমিএ, সে য় ৭ং বন্ু-সংপুনে, 
নো চেব গং অ-বন্থ-সংপুনে ॥ ২৫॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স সংখা-দভতিয়স্দ ভিকৃখুস্স 

কপপরংতি পংচ দভ্ভীও ভোয়ণস্স পড়িগাহিভঞ, পচপাণগস্স, 

অহব! চত্তারি ভোয়ণস্স, পচ পাণগস্স ; অহবা৷ পংচ ভোয়ণস্স 

চত্তারি পাণগস্স। তখ এগা দভী লো! সায়ণ-মিত্তং অবি 



সামাচাবী পর্যুষণ! কল্প ২৮৫ 

কাল-বিলধিত উপবাসের পব একবার মাত্র আহার করে, তবে তাহার 
খাস্ ও পানীক্কের জন্য গৃহপতি-কুলের গ্ৃছে [ ভিক্ষার্থ] প্রবেশ ও 
নির্মের জন্ত সর্ব গোচব-কালই অন্থমোদিত হয ॥ ২৪ ॥ 

বর্ষাবাসপধুধণে রত ভিক্ষগণের মধ্যে যাহাবা প্রত্যহ একবাব 

আহাব গ্রহণ কবে তাহাদের জন্ত সর্বপ্রকাব পানীষ গ্রহণ অনুমোদিত । 

বর্ষাবাসপষুধণে রত যে-সকল ভিক্ষু প্রতি দ্বিতীয় দিবসে একবাব মাত্র 

আহাৰ গ্রহণ কবে তাহাদেব গ্রহণ অন্ত তিনটি পানীয় অন্মোদিত। 

যথা £ (১) যে জলে পিষ্টকাদি সিদ্ধ কর! হয সেই জল, (২) খোসা- 
ছাড়ান তিল-ধোওয়৷ জল এবং (৩) চাঁউল-বোওয়া জল। প্রতি 
ভূতীয় দ্রিবসে আহাব-গ্রহণকাবী ভিক্ষুদিগেব জন্ভ এই তিন প্রকাব 
পানীয় গ্রহণ অনুমোদিত (১) তিলোদকঃ (২) তৃযোদক [ অর্থাৎ 
চাউলেব ঝুঁডা-ধোওয়া জল ] এবং (১৩) যবোদক। প্রতি চতুর্থ 

দিবসে আছার-গ্রহণকারী ভিক্ষুগণেৰ জন্ত এই তিন প্রকার পানীয 
গ্রহণ অন্থমোদিত £ ৫১৯) উব্সনি জল (২) কাণ্ী [ আমানি 1, ও 

(৩) শুদ্বোদক। ইহা! অপেক্ষা অধিক-দিন ব্যবধানেৰ পর আহাব- 
গ্রহণকারী ভিক্ষুগণের পানীদ্ব-রূপে গ্রহণের জন্য একমাত্র উষ্ণফেন 
[ভাতের মাড এ] অনুমোদিত । তাছাও সিকৃথবিহীন [ অর্থাৎ অন্নেব 

খণ্ডিত অংশ বুক্ত নহে ] হওয়া চাই, সিক্থযুক্ত নহে। বর্ষাবাসপযুর্ঘণে 
রূত যে ভিক্ষু একেবাবে আহার-প্রত্যাখ্যান করে তাহাব গ্রহণের জন্ত 

একটি মাত্র পানীষ অনুমোদিত £ উষ্ণ মণ্ড [বা ভাঁতেব মাড ]। 

তাহাও সিক্থ (অর্থাৎ অন্নকণ1)-বিহীন হুওষা চাইঃ সিকৃথ-যুক্ত 
নাহয়। তাহাও পবিপুত ( অর্থাৎ ছাকা ) হুওয়া চাই, আছ্থাকা না 
হয়। তাহাঁও পরিমিত ছওয়! চাই, অপবিমিত নহে । [এইন্ধপ উষ্ণ 

মণ্ড] পূর্ণ মাত্রায় [ অর্থাৎ পেট ভবিয়া] পান করা অনুমোদিত 
অর্ধমান্রায় [ অর্থাৎ পেট খালি রাখিয়া ] নহে ॥ ২৫1 

বর্ধাবাসপধু'ধণে বত যে ভিক্ষুব [গৃহ-] সংখ্যা নির্দেশ পুর্বক 

তিক্ষা গ্রহণেব অনুমতি দেওয়া হয, দে পাঁচ ঘরে তোভরন পাচ ঘবে 
পানীয়, অথব] চাবি গৃহে ভোজন পাঁচ গৃহে পানীয়, অথবা পাচ গৃহে 
তোজন ও চাবি গৃহে পানীয় গ্রহণ কবিতে পারে। ইহা ছাড়া মে 



২৮৬ পজ্জোসরণা কপংপো 

পড়িগাহিয়! সিয়া। কপপই সে তদ্দিবসং তেণেব ভত্তট্ঠেণং 
পঙ্দোসবিভুঞ নো সে কপপই দোচ্চং পি গাহাবই-কুলং ভত্তাএ 
বা পাণাএ বা নিকৃখমিত্তএ বা পবিসিভতএ বা ॥ ২৬ ॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং নো কগ্পই নিগ্গংঠাণ বা! নিগ্গংঠীণ 
বা জাব উবস্সয়াও সত্ত-ঘরংতবং সংখড়িং সংনিয়ট-চাবিস্স 
ইত্তএ। এগে এবমাহংস্থ ঃ নো কপপই জাব উবস্সয়াও 
পবেণং সত্তব-্ঘবংতরং সংখড়িং সংনিয়্ট-চাবিস্স ইত্এ; এগে 
পুণ এবমাহংস্থ ঃ নো কপপই জাবৰ উবস্সয়াও পবংপরেণং 
সত্ত-ঘবংতবং সংখড়িং সংনিয়্ট-চাবিস্স ইভএ॥ ২৭॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স নো কপ্পই পাণি-পড়িগ্গহিয়স্প 
ভিক্থুস্দ কণগ-ফুসিয়-মিত্তম্ অবি বুটুঠি-কায়ংসি নিবয়মাণংসি 
গাহাবই-কুলং ভন্তাএ বা পাণাঁএ বা নিকৃখমিতভ্তএ বা পবিসিভতএ 
বা॥ ২৮ ॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিষস্স পাণি-পড়িগ্গহিয়স্স ভিকৃখুস্স 

নো কপ্পই অগ্িহংসি পিংডবায়ং পড়িগাহিত্তা পঙ্জোসবিভ্তএ ; 
পজ্জোসবেমাঁণস্স সহসা বুট্ঠি-কাএ নিবএজ্জা, দেসং ভোচ্চা দেস- 

মাদায় সে পাণিণা পাণিং পরিপিহিত্া উবংসি বা ং নিলিজ্জিজ্জা, 

ককৃখংসি বা ণং সমাহড়িজ্জা, জহাছন্নাণি বা লেণাঁণি বা উবা- 
গচ্ছিজ্জাঃ রুকৃখ-মূলাণি বা উবাগচ্ছিজ্জা, জহা সে পাণিংসি দএ 

বা, দগ-রএ বা, দ্গ-ফুসিয়া বা নো পবিরাবজ্জই ॥ ২৯. 



সামাচারী পধুধিণ! কল্প ২৮৭ 

যতটুকু তাহাঁব তোজ্য স্বাদ-যুক্ত করিবাঁব জন্য আবশ্তক ততটুকু লবণ 
আবু-এক দানে গ্রহণ করিতে পারে । সেই ভোজন ও পাঁনীয তাঁহার 
পযুণণকালে একদিনের পর্য্যাপ্ত প্রযোজন বলিয়া গ্রহণ কবিতে 
হুইবে। [অল্প হইলেও ] দ্বিতীয় বার আহার্য ও পানীয়ের অন্ত 
[ভিক্ষার্থ] গৃহ-্পতিগণেব গৃহে প্রবেশ ও নির্গম তাহার পক্ষে 

অনুমোদিত নহে ॥ ২৬ ॥ 

- [ম্পর্শদোব ভতষে ] সংকৃত ভাবে বন্ধন-কার্ষে নিযুক্ত বক্তির গৃহ 

নিজের উপ্রাশ্রয়গৃহ হইতে সপ্ত-গৃহাস্তবে হইলে বর্ষাবাসপধুধণে বত 
গিগ্রপ্থ বা নিগ্রস্থী সেদিকে যাইতে পাবিবে না। কেহ কেহ বলেন ঃ 
উপাশ্রধ-ৃহের পর সপ্ত গুহেব মধ্যে [ স্পর্শভয়ে ] সংনিবৃত্ততাঁবে বন্ধন 

ভোজনকাবীর নিকট কোনও নিগ্র্থ বা কোনও নিগ্রন্থী যাইতে 
পাবিবে না। আবার কেহ কেহ বলেন: উপাশ্রষগৃহ হইতে আবস্ত 
কবিয়্া পর পর সপ্ত গৃহাস্তবে সংনিবৃত্ততাবে রদ্ধন-তোজনকারীব 

নিকট কোনও নিগ্রন্থ বা কোনও নিগ্রণস্বী যাইতে পাবিবে না ॥ ২৭ ॥ 
বর্ধাবাসপধূ্ণে রত যে ভিক্ষু তিক্ষাপাত্রৰপে নিজেব কবতল 

ব্যবহার কবে, তাহাব অন্ত বিধান এই যে কণিকা্পর্শ-মাজ বৃষ্টি 
পড়িতে, থাকিলে এ তিক্ষুব আহার বা পানীয়-তিক্ষার্থ গৃহপতিগণেৰ 
গৃছে প্রবেশ বা তথ! হইতে নির্গম অনুমৌদ্দিত নহে ॥ ২৮ ॥ 

বর্ধাবাসপধুধণে রত যে ভিক্ষু আপন কবতলকেই ভিক্ষাপ্রতিগ্রহ 

পাত্ররূপে ব্যবহার কবে তৎকতৃক ভিক্ষা-গ্রহণেব পব গৃহের 

বাহিবে অবস্থান অনুমোদিত নহে । কাবণ পদুধণ কর্ম কবিবাব সমযে 

সহস! বৃষ্টিপতন আরম্ভ হইতে পাবে। [সে অবস্থায়] [ ভিক্ষালন্ধ 
ভোজ্যের ] কিয়দংশ খাইয়া অবশিষ্টাংশ হাতের উপব হাত ঢাক! 
দিয় বক্ষঃস্থলে রক্ষা কব! উচিত, অথবা কক্ষাতলে (অর্থাৎ বগলে ) 
সমাহত কবিয়! বাঁখা উচিত, অথবা উত্তমবপে আচ্ছাদিত স্থানে বা 
লয়নে আশ্রয় গ্রহণ কবা উচিত, অথবা বৃক্ষমূলে উপনীত হওয়া উচিত, 

যাহাতে তাহার হস্তে জল, জলবিন্ু বা শিশিববৎ জলকণিক1 পতিত না 
হয়॥২৯॥ 



২৮৮ পঙ্দোসবণা কপ.পো 

বাসাবাঁসং পজ্জোসবিয়স্স পানি-ড়িগ্ণহিয়দ্স ভিক্থুস্স 
জং কিং চি কণগ-ফুসিয়-মিতং পি নিবড়ই, নে! সে কপ্পই ভত্তাএ 
বা! পাণাএ ব! নিকৃখমিত্তএ বা পবিসিত্তবএ বা ॥ ৩০ ॥ 

বাসাবাস্গং পজ্জোসবিষস্ পড়িগ্গহ-ধাবিস্স ভিক্খুস্স নো 
কপ্পই বগ্ঘারিয়-বুট্ঠি-কায়ংসি গাহাবই-কুলং ভত্তাএ ব! পাণাএ 
বা নিক্খমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা। কগ্পই সে অগ্র-বুটুঠি- 
কায়ংসি সংতরুত্ববংসি গাহাবই-কুলং ভ্তাএ বা পাঁণাএ বা 
নিকৃখমিত্তএ বা পবিসিত্তএ বা ॥ ৩১ ॥ [ গ্রণ ১১০০] 

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়গ্স নিগ্গংঠস্স য় গাহাবই-কুলং 
পিংভবায়-পড়িয়াএ অণুপবিট্ঠস্স নিগিষ্থিয় নিগিিদ্ছিয় বুটুঠি- 
কাঞএ নিবইজ্জা, কগ্পই সে অহে আরামংসি বা, অহে 
উবস্সয়ংসি বা, অহে বিয়়-গ্িহংসি বা, অহে রুকৃখ-মুলংসি বা, 
উবাগচ্ছিত্তএ ॥ ৩২ ॥ 

তখ সে পুববাগমণেণং পুববাউত্তে চাউলোদণে পচ্ছাউত্তে 
ভিলিংগ-স্থুবে, কগ্পই সে চাউলোদণে পড়িগাহিত্তএক নো সে 

কগ্পই ভিলিংগ-সুবে পড়িগাহিত্তএ ॥ ৩৩ ॥ 

তথ সে পুববাগমণেণং পুববাউত্তে ভিলিংগ-ম্ৃবে পচ্ছাউত্তে 
চাঁউলোদণে, কগ্পই সে ভিলিংগ-স্থবে পড়িগাহিভঞ নো সে 
কপ্পই চাউলোদণে পড়িগাহিত্এ ॥ ৩3 ॥ 

তথ সে পুববাগমণেণং দে! বি পুববাউত্তাইং বষ্টংতি, কগ্গংতি 

সে দৌবি পড়িগাহিততএ। তথ সে পুববাগমণেণং দো বি 
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বর্ধাবাঁস-পধুধণ-বত যে ভিক্ষু তিক্ষাপাত্রর্ূপে শ্ব-করতল ব্যবহার 

করে তাহাব জন্ত বিধান এই যে ষদি কণামাত্র বা বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পভিতে 
থাকে তবে দে আহাব বা! পানীয়ের জন্ত €িক্ষার্থ) গৃহস্থদিগের 

গৃহে প্রবেশ করিতে ব! তথা হইতে নিক্রান্ত হইতে পারিবে না ॥ ৩০ ॥ 
বর্ধাবাস-পধুধিণ-রত তিক্ষাঁপাত্র-ধারী ভিক্ষুব জন্গ বিধান এই যে 

অবিবত-ধাবাস্ন বৃষ্টি পড়িতে থাকিলে সে গৃহ্স্থগুৃহে আহাব বা পানীয় 

তিক্ষার্থ বাহির হইতে পাবিবে না; কিন্তু অর্প-বৃষ্টিপাত-সময়ে অন্তরীয় 
ও উত্তরীয় উভয়বিধ প্রাবরণে প্রাবৃত হইয়া প্রবেশ কবিতে বা বাহির 

হইতে পারিবে ॥ ৩৯ 

বর্ষাবাস-পধুধণে বত নিগ্রপ্থ ভিক্ষা-গ্রহণার্থ গৃহস্-গৃহে প্রবেশ 
করার পর যদি থামিয়া থামিয়া বৃষ্টি পা আবস্ত হয়, তবে সে নিগ্রপ্থ 
উদ্ধানে, উপাশ্রগৃহে, জলের ঘরে, অথবা বৃক্ষমূলে বাইয়া আশ্রয় 

লইবে ॥ ৩২ ॥ 

ভিকষার্থ গৃহস্থ-গৃহে তিক্ছু আপিবার পূর্বে যি গৃহস্থথহে চাউলোদন 
বন্ধন করা আবস্ত হইয়া থাকে, এবং পরে যদি ভিলিংগ-স্থপ রগ্ধন 
করা আরম্ভ হয়, তবে ভিক্ষু শ্রী চাউলোদন গ্রহণ করিতে পাবিবে, 

ভিলিনশ্থপ গ্রহণ কবিতে পাবিবে না৷ ॥ ৩৩ ॥ 

ভিক্ষার্থ গৃহস্থ-গৃহে ভিক্ষু আসিবার পূর্বে যদি ভিপিল-হুপ রন্ধন 
করা আবস্ত হয, এবং পবে চাউলোদন রন্ধন কবা আবস্ত হয়, তবে 
সে ভিক্ষু ভিলিঙলশ্হুপ গ্রহণ কবিতে পারে, চাউলোদন গ্রহণ করিতে 

পারে না ॥ ৩৪ ॥ 
ভিচ্ষার্থ গৃহস্ব-গৃহে ভিক্ষু আসিবার পূর্বে যদি এ দুই ভ্রব্যই রদ্ধন 

কবা আবম্ত হইয়া থাকে, তবে সে ভিক্ষু ছুইটিই গ্রহণ করিতে পারে। 
যদ্দি ভিক্ষু আসিবার পব গর দুইটিই রন্ধন আবন্ত করা হয়, তবে সে 
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২৯৭ পঙ্দোসবণা কগ.পো 

পচ্ছাউত্তাইং, নে! সে কগ্পংতি দো বি পড়িগাহিভএ। ভে লে 
তথ পুববাগমণেণং পুববাউভে, সে কগ্পই পড়িগাহিত্তএ ; জে সে 
তখ পুব্বাঁগমণেণং পচ্ছাউত্তে, নো সে কগ্পই পড়িগাহিতএ ॥ 
৩৫ | রর 

বাসাবাসং পজ্জঞোসবিয়স্স নিগ্নঠস্স গাহাবই - কুলং 
পিংডবায়-পড়িয়াএ পবিট্ঠস্স নিগিপ্থিয় নিগিত্ছিয় বুট্তি- 
কাএ নিবইজ্জা, কগ্পই সে অহে আবামংসি বা, অহে উবস্সয়ংসি 
বা, অহে বিরড়-গিহংসি বা, অহে রুকৃখ-মূলংসি বা উবাগচ্ছিত্তএ। 
নো সে কগ্পই পুব্বগহিএণং ভত্তপাঁণেণং বেলং উবারণাবিস্তএ; 
কপ্পই সে পুববাঁমেব বিরুড়গং ভোচ্চা পচ্ছা পড়িগ্গহং নংলিহির 
সংলিহির সংপমজ্ৰির সংপমজ্জির এগারয়ং ভংভগং কট্টু নাব- 
সেসে স্থুরিএ, জেণেব উবস্সএ তেণেব উবাগচ্ছিত্তএ নো নে 
কগ্পই তং রয়ণিং তখেব উবায়ণাবিস্তএ ॥ ৬৬ ॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিরস্স নিগ্গঠস্স গাহাবই-কুলং পিংভ- 
বার-পড়িয়াএ অণুপবিট্ঠস্স নিগিজিযর নিগিদ্বিয় বুট্ঠি-কাএ 
নিবইজ্জা, কগ্পই সে অহে আবামংপি বা, অহে উবস্দয়ংপি বা, 
অহে বিয়ড-গিহংসি বাঃ অহে রুকৃখমূলংপি বা উবাগচ্ছিভ্এ 1৩৭| 

তথ নে কগ্পই এগন্স নিগ্গতঠস্ল এগাএ নিগ্ণংহীএ এগরও 
চিট্ঠিভএ; তথ নো কগ্পই এগসন নিগ্গ$ন্স ছুণহ য 
নিগ্গংঠীণং এগয়ও চিট্ঠিভতএ ; তথ নো কগ্রই ছুণ হং নিগগংঠাণং 
এগাএ নিগগংহীএ এগয়ও চিট্তিভএ; তথ নো কগ্পই ছুণ্হং 
নিগ্গংঠাণং ছণহ র নিগ্গংহীণং এগরও চিট্তিত্এ; অথি র ইথ 
কেই পংচমে, খুড্ডএ বা খুড্িক্া বা অন্নেনিং বা সংলোএ স 

পড়িছুবারে, এব গং কগ্পই এগরও চিট্ঠিত্তএ ॥ ৩৮ ॥ 



সামাচারী পরুষিণা কল্প ২৯১ 

ঁ ছুইটির কোনওটিই গ্রহণ করিতে পাঁবিবে না। যাহা ডিক্ষ 
আসিবাব পুর্ব হইতেই প্রস্তত হইতে থাকিবে তাহাই ভিক্ষু গ্রহণ 
করিতে পারিবে, যাহা পরে আবস্ত হইবে তাহা! গ্রহণ করিতে পারিবে 
না] ৩৫ ॥ 

বর্ধাবাস-পহুধণ-রত নিগ্রথ্থ তিক্ষাগ্রহণার্থ গৃহস্বগৃহে উপস্থিত 
হইবার পর যদি থামিয়া থামিয় বৃষ্টি পডিতে থাকে, তবে সে গিগ্রন্থ 
উদ্যানে, উপাশ্রয়গুহে, জলের ঘরে অথবা বৃক্ষমূজে বাইয! আশ্রয় 
গ্রহণ করিবে। কিন্তু সে পূর্বগ্বহীত ভোজ্য ও পানীয় দ্বাৰা বেল! 
কাটাইতে পারিবে না। পুর্বসংগৃহীত ভোজ্য (মুলে “বিষ, ) 
ভোজন করিয়া! তারপর সুর্য থাকিতে থাকিতে ভিক্ষাপাত্র ঘযিয়! ঘবিয়! 

মাজিয়া মাজিয়! তাহাকে পাত্রাদি একত্র কবিয়! বীধিতে হইবে। তারপর 
যেদিকে নিজেব উপাশ্রয়গৃহ সেই দিকে যাইতে হুইবে। সে রান্রি 
সে সেখানে কাটাইতে পারিবে না ॥ ৩৬ ॥ 

বর্ধাবাস-পযুতধণ-র্ত গিগ্রগ্থ তিক্ষাগ্রহণার্থ গৃহস্থগৃহে প্রবেশ করিবার 
- পর দি থামিষ! থামিয়। বৃষ্টি পভিতে থাকে; তবে সে উদ্যানে, উপাশ্রয়- 

গৃছে, জলেব ঘরে অথবা! বৃক্ষমূলে যাইয়! আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥ ৩৭ ॥ 

সেখানে কিন্ত একজন নিগ্রন্থ ও একজন নিগ্র“হ্থী একব্স থাকিতে 
পারিবে লা। একজন নিগ্র্থ ও ছু'জন নিগ্র্থীও সেখানে একত্র 

খকিতে পাবিবে না। দু'জন নিগ্রগ্থ ও একজন নিগ্রহবীও সেখানে 
একত্র থাঁকিতে পাবিবে না। ছু'জন নিগ্রঞ্থ ও হছু'জন নিগ্র্থীও 
সেখানে একত্র থাকিতে পাঁবিবে না। যদি সেখানে কোনও পঞ্চম 

ব্যক্তি থাকে”_সে পঞ্চম ব্যক্তি একজন শিষ্) বা! শিষ্যা হইতে পারে; 

এবং যদি সে স্থান অন্ত লোৌকজনের দৃষ্টিগোচর হয় এবং যদি 

সেদিকে অন্য গুহেব দ্বার উদ্ঘাটিত থাকে, তবে ভাহার! সকলে 
সেখানে একসঙ্গে থাকিতে পারে ॥ ৩৮ ॥ 



২৯২ পঙ্জোসবণা কপ-পো 

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়স্স নিগ্গণ্ঠস্স গাহাবই-কুলং পিং 
বায়-পড়িয়াএ অগুপবিট্ঠস্স নিগিগ্ছিয় নিথিষ্ছিয় বুট্ঠি-কাএ 
নিবইজ্জা, কপ্পই দে অহে আরামংসি বা, অহে উবস্সয়ংসি বাঃ 
অহে বিয়ড়-গিহংসি বা, অহে রুক্থমূলংসি বা, উবাগচ্ছিত্তএ। 
তথ নো কপ্পই এগস্স নিগ্গংঠস্দ এগাএ অগারীএ এগয়ও 
চিট্ঠিত্তএ ; এবং চউভংগো | অথি য় ইথ কেই পংচমে, থেবে 
বা থেরিয়! বা, অন্নেসিং বা সংলোএ স-পড়িছুবারে, এবং কগ্নই 
এগয়ও চিট্ঠিত্এ। এবং চেব নিগুগংহীএ অগাবস্স য় 
ভাণিয়ববং ॥ ৩৯ ॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং নো কগ্নই নিগ্গংঠাণ বা নিগ্গং- 
ছীণ বা অপরিননএণং অপরিন্নয়স্স অট্ঠাঞএ অসণং বা পাণং বা 
খাইমং বা সাইমং বা পড়িগাহিভ্তএ ॥ ৪০ ॥ 

সে কিমাহু ভংতে ? ইচ্ছাপরো অপবিশ্নএ ভূংজিজ্জা, ইচ্ছা- 
পরে! ন ভূংজিজ্জা ॥ ৪১ ॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং নো৷ কই নিগ্গংঠাণ বা নিগ্গং- 
হীণ বা উদদ-উল্লেণ বা স-সিণিদ্ধেণ বা কাএণং অসণং বা পাণং 
বা খাইমং বা সাইমং বা আহারিত্তএ ॥ ৪২ ॥ 

সে কিমা ভংতে? সন্ত দিণেহায়য়ণ! পন্নত্তা ; তং জহা ঃ 
পাণী, পাণি-লেহা, নহা, নহসিহা, ভসুহা, অহরোটুঠা, উত্তরোট্ঠা। 
অহ পুণ এবং জাণিজ্জা; বিগওদএ সে কাঁঞ ছিন্ন-সিণেহে ; 
এবং সে কপপই অসণং বা পাণং ব!' খাইমং বা সাইমং বা 
আহারিভএ ॥ ৪৩॥ 

বাপাবাসং পজ্জোসবিয়াণং ইহ খলু নিগৃগংঠাণ বা নিগ্গংঠীণ 
বা ইমাইং অট্ঠ সুহ্ছমাইং, জাইং ছউমথেণং নিগ্গংঠেণ বা 



পামাচাবী পযুধণা কর ২৯৩ 
বর্ধাবাসম্পধুধণ-রত নিগ্রঞ্থ ভিঙ্গণগ্রহণার্থ গৃহস্বগৃহে প্রবেশ করিলে 

যদি থামিয়া থামিযা বৃষ্টি পডিতে থাকে, তবে সে উদ্যানে, উপাশ্রক় 

গুছে, জলের ঘরে বা বৃক্ষমূলে যাইয়া আশ্রষ গ্রহণ করিবে । সেখানে 
কিন্ত একজন নিগ্র্থ ও একজন আগাবিণী (গৃহী শ্রীলোক ) একক্র 
থাকিতে পারিবে না। এইবপ [:৩৮ হুত্রে যেমন বণিত হইযাছে 
সেইরূপ ] চাবিজন পর্যন্ত ব্যক্তিব একভ্রাবস্থান নিষিদ্ধ। যদি সেখানে 
কোনও পঞ্চম ব্যক্তি--স্ববিব বা স্থবিরাঁ থাকে, যদি সে স্থান অন্ত 

লোকজনেব দৃষ্টিগোচর হুষ এবং যদি সেদিকে অন্ত গৃহীর দ্বাব উ্ঘাঁটিত 
থাকে, তবেই ত্রাহাবা সকলে একত্র থাকিতে পারিবে। গৃহী ব্যক্তি 
ও নিগ্র্থীর বিষয়েও এইকপই বিধান ॥ ৩৯ ॥ 

বর্ষবাস-পধুধণ-ব্ত কোনও নিগ্রগ্থ বা নিগ্র্থী যো. অহ্ুবোধ ] 
জানায় নাই তাহাব অন্ত কোনও অশনীয়, পানীয়, খাদনীয় বা 

ত্বাদনীয় বস্ত গ্রহণ করিতে পাবিবে না, বদি সে ম্বরং তাহাকে 
[খাস সংগ্রহ করিবার প্রতিশ্রুতি ] না জানাইয়া থাকে | ৪০ ॥ 

মে কথা কেন বলা হইল, তস্ত? যে ব্যক্তিকে পূর্বে জানান হয় 
নাই, সে ইচ্ছা হইলে খাইতে পাবে, ইচ্ছা না হইলে না খাইতেও 

পাবে॥ ৪১ ॥ 

বর্ধবাস-পধুধণ-রত নিগ্রপ্থ বা নিগ্রস্থীরা উদকার্ বা শীতল দেহে 

অশনীয়, পানীষ, খাস্ বা স্বাগত বস্ত আহার কবিতে পাবিবে না ॥ ৪২॥ 

সে কথা কেন বলা হইল, তদন্ত? জানান হইয়াছে যে আর্তার 

আশ্রয়স্থান সাতটি । যথাঃ হস্তঃ হুত্ত-বেখা, নখ, নখশিধা, ভ্র-যুগল, 

অধবৌষ্ঠ ও উধ্বৌষ্ঠ। অতএব ইহা! জানা উচিত। বদি দেহ 
বিগতোদক বা শুষ্ক হয়, আত্রতা। না থাকে, তবেই অশনীয়, পানীয়, 

* খাস বা শ্বাছ্ বস্ত আহার কবিতে পাবে ॥ ৪৩ ॥ 

আট প্রকাব হুমম আছে, বাহা পধুষণবত প্রত্যেক অপবিণতবুদ্ধি 

দিগ্রপ্থ ও নিগ্রণ্থীর সর্বদা জানা চাই, দেখা চাই ও মানসপটে অধিত 



২৯৪ পজ্দোসবণা কপপো!৷ 

নিগ্গংভীএ বা অভিকৃথণং অভিকৃখণং জাণিয়ধবাইং পাসিয়ববাইং 
পড়িলেহিয়ববাইং ভবংতি, তং জহা 2 পাঁণ-সুহুমং, পণগ-নুহুমং, 
বীয়-নুহুমং, হুবিয়-সুহুমং পুপ.ফ-সুহুমং অংড-নুহুমং লেণ- 
সুহ্ছমং, সিগেহ"মুছছমং । 

সেকিংতং পণি-স্ুহ্ছমে ? পাঁণ-সুন্ছমে পংচবিহে পক্নত্ে, 

তং জহা! £ কিন্হে, নীলে, লোহিএ, হাঁলিন্বে, স্থুক্িলে। অখি 
কুংখু অথুদ্ধবী নামং জা ঠিয়! অচল-মাণা ছউমথাপং নিগ্গংখাণ 
বা নিগ্গংথীণ বা নো চকৃখু-ফাঁসং হববমাগচ্ছই, জা ছউমখেণং 
নিগ্গংথেণ বা নিগ্গংঘীএ বা অভিকৃখণং অভিক্থর্ণ, জানিয়বব! 
পাঁসিয়ববা পড়িলেহিয়ববা ভবই। সে তং পাণ-স্ুছুমে ॥ ৪৪ ॥ 

সে কিং তং পণগ-সুন্থমে ? পণণ-সুহ্ছমে পংচবিহে পর্নস্তে। 

তং জহা ঃ কিন্হে, নীলে, লোহিএ, হালিদ্ধে, স্ুকিলে। অথি 
পণগ-সুক্ছমে তন্দবব-সমাণ-বন্নএ নামং পন্নত্ে, জে ছউমথেণং 
নিগ্গংথেণ বা নিগ্গংখীএ ব। অভিকৃখণং অভিকৃখণং জাপিয়বের 

পাঁসিয়বেব পড়িলেহিয়বেব ভবই ৷ সে ণং, পণগ-সুহ্ুমে ॥ 

সে কিং তং বীষ-সুন্মে? বীয়-সুছুমে পংচবিহে পন্নভ্তে, 

তং জহা৷ ই কিন্হে, নীলে, লোহিএ, হালিন্ে, সুক্ধিলে। অখি 
বীয়-সুন্ছমে কণিয়া-সমাণ-বন্নএ নামং পন্নন্তে, জে ছউমথেণং 
নিগ্গংথেণ বা নিগ্গংখীএ বা অভিকৃখণং অভিকৃখণং জাশিয়বেব 

পাঁসিয়বেৰ প়িলেহিয়বেব ভবই। সে তং বীষনুহুমে ॥ 
সে কিং তং হরিয়-সুহমে ? হবিয়-সুহ্ছমে পংচবিহে পন্নস্তে । 

তং জহা £ কিন্হে, নীলে, লোহিএ, হালিদ্ধে, নুক্কিলে। অথি 



সামাচারী পথুধিণা কল্প ২৯৫ 

করিয়া বাখা চাই £ ৫১) স্ুক্স প্রাণী, 0২) ক্স কীট (উই+ মৎকুণ 
প্রভৃতি ), (৩) বীজ মধ্যস্থ হুক্মজীবন, (৪) হুবিৎ €( নবোদ্গত 
অ্কুরণদিব ম্ধ্যস্থিত ) লুক্ষাীবন, (৫) (বট, ভূষুর প্রভৃতির মধ্যে 
প্রচ্ছর ) পুষ্পঙ্থস্ম (৬) মেক্ষিকা-মৎকুণাদিব ) অওহুক্ম (৭) (নানা 

কীটের নিমিত আশ্রয় বা) সুক্ষ লয়ন ও (৮) ুক্ম আদ্রতা। 

প্রাণ-হুক্ষর বা হুক্মজীব কি প্রকার বস্তকে বল! হয় ? সুক্মজীব পঞ্চবিধ 
উক্ত হইযাছ্ে £ ষ্ঠ, নীল, লোহিত, পীত, ও শুরু। কুদ্ধ, অন্ুদ্ধবী নামে 

এক প্রকাব ক্ষুদ্র জীব আছে। তাহাবা যখন স্থিব থাকে চলে না 

তখন তাহারা অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রপ্থ বাঁ নিগ্র্থীব চোখে সহজে ধরা 
পডে ন1; কিন্তু ঘখন তাহারা অস্থিব ভাবে চলিতে থাকে; তখন 

তাহারা অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রঞ্থ বা নিগ্রন্থীর চোখে সহজেই ধবা পডে। 
বাবে বাবে চেষ্টা কবিযা অপবিণতবুদ্ধি (অন্ঞতাচ্ছন্ন ) নিগ্রন্থ ও 

নিগ্রত্থীদিগেব সর্ধদা ইহা জান! চাই, দেখা চাই ও মানসপটে আকিয়া 
রাখা চাই। এই হইল সুক্ম প্রাণ বা প্রাণীব কথা ॥ ৪৪ ॥ 

হুপ্কষ কীট কাহাকে বলা হইয়াছে? হুক্মকীট পঞ্চবিধ উক্ত 
হইয়াছে £ কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত ও শুক্লু। (যে দ্রব্যের উপব 

থাকে) সেই ভ্রব্যের লমান বর্ণবিশিষ্ট হুমম কীটেব কথা উক্ত হইয়াছে। 
অপবিণতবুদ্ধি ( অজ্ঞতাচ্ছন্ন ) নিগ্রন্থ ও নিগ্রত্থীৰ সর্বদা তাহা জানা 
চাই, দেখা চাই ও মানসপটে অঙ্কিত কবিয়া রাখা চাই। এই হইল 
সুল্পকীটের কথা ॥ 

বীজমধ্যস্থ হুস্মজীবন কাহাঁকে বলা হইস্বাছে? বীজমধ্যস্থ 
সুগ্ম জীবন পঞ্চবিধ উক্ত হইযাছে £ ক্ষ, নীল, লোহিত, গীত ও শুক্ল। 
এক প্রকার হুঙ্ম বীজেব কথা বল! হুইযাছে খাছাব বর্ণ শসাকণিকাঁব 
্তায়। অপবিণতবুদ্ধি নিগ্র্থ ও গিগ্রত্থীব সর্বদা এইসব জান! চাই, 
দেখা চাই এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাঁখা চাই। এই হইল 
বীজমধ্যন্থ হুদ্ম জীবনেব কথা ॥ 

হবিৎ কুক্সীবন কাহাকে বলা হইযাছে? হুবিৎ সুক্মজীবন 
পঞ্চবিধ উক্ত হইয়াছে £ কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, গীত ও শুরু । পৃথিবীর 
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হবিয়-সুছুমে পুটবী-সমাণ-বন্নএ নামং পন্নত্তে, জে ছউমথেণং 
নিগ্গংথেণ বা নিগ্গংখীএ বা অভিকৃখণং অভিকৃখণং জাণিয়বেব 
পাসিয়বেব পড়িলেহিরবের ভবই। সে তং হরির়-স্ুুছমে ॥ 

সে কিং তং পুপ.র-স্ুছমে? পুপ.ফ-মুহ্ছমে পংচবিহে 
পন্নন্তে ; তং জহা £ কিন্হে, নীলে, লোহিএ, হালিদে, সুকফ্কিলে। 
অখি পুপফ-সুছমে রুক্খ-সমাঁণ-বন্নএ নাঁমং পন্নত্তে,। জে 

ছউমথেণং নিগ্গংথেণ বা নিগ্গংখীএ বা অভিকৃখণং অভিকৃখণং 
জাশিযবেব পাসিয়বেব পড়িলেহিয়বেব ভবই। গে তং পুপফ- 
নুছমে ॥ 

সে কিং তং অংড-নুছমে ? অংডন্ুহুমে পংচবিহে পন্নতে, 

তং জহা ঃ উদ্দাংসংডে, উ্কলিয়ংডে, পিগীলিয়ংডে, হলিয়ংডে, 
হল্লোহলিয়ংডে, জে ছউমথেণং নিগ্গংখেণ বা নিগ্গংখীএ বা 
অভিক্খণং অভিকৃখণং জাণিয়বেব পাসিয়বেব পড়িলেহিয়বেৰ 

ভবই। সে তং অংড-বুহ্থমে ॥ 

সেকিং তং লেণ-নুহুমে ? লেণ-সুহুমে পর্বিহে পন্নভ্তেঃ 
তং জহা! £ উদ্ভিংগলেণে, ভিংগুলেণে উজ্জুঞ, তালমূলএ, সং- 

ব্কাবটে নামং পংচমে, জে ছউমথেণং নিগৃগবথেণ বা নিগ্গংথীএ 
বা অভিকৃখণং অভিকৃখণং জাণিয়বেব পাসিয়বেব পঁড়িলেহিয়বের 
ভবই। সে তং লেণ-সুনুমে ॥ 

সে কিং তং সিণেহ-নুহুমে? সিণেহ-নুহুমে পংচবিহে 

গলতেঃ তং জহা £ উস্সা, হিমএ মহিয়াঃ কৰঞ হর-তগুএ, জে 
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সমান বর্ণবিশিষ্ট হবিৎ হুল্মুতীবনের [ অস্কুরাদির ] কথা উক্ত হইয়াছে। 

অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রথ্থ ও নিগ্রত্থীব সর্বন! এইসব জান! চাই, দেখা চাই 
এবং মানসপটে অঙ্কিত করিয়! রাখা চাই! এই হইল হরিৎ গুক্ষা 
ভীবনের কথা ॥ 

দুল্প পুষ্পের কথ! কি বল! হইযাছে? সুক্ষ পুষ্প পঞ্চবিধ উক্ত 
হইয়াছে ঃ কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, গীত ও শ্তক্ল। বৃক্ষের বর্ণ-সমান 
বর্ণবিশিষ্ট হুম্ধ্ম পু্পেব কথ! উক্ত হইয়াছে। অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রঞ্থ ও 

নিগ্রত্থীর সর্বদা এইসব জান! চাই, দেখা চাই এবং মানসপটে অঙ্কিত 
করিয়া রাখা চাই। এই হুইল শু পুষ্পের কথা ॥ 

হুশ অণ্ড বিষয়ে কি বলা হইয়াছে? ুক্ম অণ্ড পঞ্চবিধ উক্ত 

হইয়াছে £ উদ্বংশ অণ্ড (অর্থাৎ মক্ষিক! মৎকুণাঁদি দংশনকাবী কীটের 
অণ্ড), উৎকলিক অণ্ড (অর্থাৎ পুটীকৃত মাকডপার অও ), 
পিপীলিকা, হলিকাণ্ড (অর্থাৎ বোলতা প্রভৃতির ফলকিত অও) 
এবং হক্পোহলিকাণ্ড ( অর্থাৎ টিকৃটিকি প্রভৃতিব অণড)। অপরিণত- 

বুদ্ধ নিগ্রন্থ ও নিগ্র-স্থীর সর্বদা এইসব জানা চাই, দেখা চাই এবং 
মানসপটে অস্কিত কবিষা রাখা চাই। এই হইল হুক্ম অও বিষয়ক 
কথা ॥ 

কুক্ম লয়নেব কথ! ফি বল! হুই্যাঁছে ? নুল্্ম লয়ন (আশ্রষ, বাসা ) 
পঞ্চবিধ উক্ত হুইযাছে ঃ উত্তিংগলয়ন ( উইচিংভের বাসা), ভূ্গ লযন 
(ভিমরুল বা বোলতাব চাক ), খু লযন ( পিপীলিকাদির সোজা! গর্ত ), 

তালম্থল লয়ন (নীচে চওডা, উপরে তালগাছের মত হুম্্ বাসা) 

এবং পঞ্চম হইল শব্দুকাবর্ত লয়ন (শামুকার্দির গর্ভ)। অপবিণতবুদ্ধি 
নিগ্রদ্থ ও নিগ্রা্থীর সর্বদা এইসব জানা চাই, দেখা চাই এবং মাঁনসপটে 

অস্কিত করিয়া! বাথা চাই। এই হইল সুদ্্ লয়নের কথা ॥ 
হুঙ্ম আর্তার কথা কি বলা হইয়াছে? বুদ্ধ আদ্রতা পঞ্চবিধ 

উদ্ভ হইয়াছে ঃ অবশ্তাঘ (বা তুষার), হিয (বা শিশির ), মিহিকা 
0.5, 95799 
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ছউমথেণং নিগ্গংথেণ বা নিগ্গংখীএ বা৷ অভিকৃথণ; অভিকৃথণং 
জানিয়বেব পা্িয়বেব পড়িলেহিয়বেব ভবই। সে তং সিশেহ- 
সুছমে ॥ ৪৫ ॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিএ ভিকৃথু য় ইচ্ছিজ্ঞা গাহাবই-কুলং 
ভত্তাএ ব৷ পাঁণাঁএ বা নিক্খমিত্তএ ব! পবিসিত্তএ বা, নো সে 
কপ্পই অণাপুচ্ছিত্তা আঁয়রিষং বা উবজ্কায়ং বা থেবং পৰন্বিং 
গ্রণিং গণহরং গণাবচ্ছেষয়ং জং বা পুবও-কাউিং বিহরই ; কপ্পই 
সে আপুচ্ছিউং আয়রিয়ং বা উবগ্থায়ং বা থেবং পবসিং গণিং 
গণহুরং গণাবচ্ছেয়য়ং জং বা পুবও-কাউং বিহবই ; ইচ্ছামি গং 
তুবভেহিং অৰ ভণুন্নাএ সমাণে গাহাবইকুলং ভন্তাএ বা পাণাএ 
বা নিকৃখমিত্তএ ব! পবিসিত্তএ বা; তেয় সে বিয়রেজ্জা ; এবং 
সে কগ্ই গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাঁণাএ বা নিকৃখমিত্তএ বা 
পবিসিভএ বা; তে র দে নো বিয়রেজ্জা ; এবং সেনো কপ্পই 
গাহাবই-কুলং ভন্তাএ বা পাণাঁএ বা নিকৃখমিত্তএ বা পবিসিত্তএ 
বা। সে কিমাহু ভংতে? আয়রিয়া পচ্চবায়ং জাণংতি ॥ ৪৬॥ 

এবং বিহারভূমিং বা বিয়ারভূমিং বা অন্নং বা জং কিংচি 
পওয়ণং এবং গামাণুগামং দুইজ্জত্তএ ॥ ৪৭ ॥ 

বাঁসাবাসং পজ্জোসবিএ ভিক্থু য় ইচ্ছিজ্জা অন্নয়বিং বিগ্রইং 

আহারিভ্ুঞ নো সে কপপই অণাপুচ্ছিতা৷ আয়রিয়ং বা উবল্থায়ং 

বা থেরং পবত্তিং গ্রণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা পুরও- 

কাঁউং বিহরই ; কপপই সে আপুচ্ছিভ্তাণং আয়রিয়ং বা 

উবজ্কায়ং বা! থেরং পবস্িং গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা 
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(কুষাসা), কবকা (শিলা) এবং হরতন্থ (ভুমিষ্পৃষ্ট তৃণাঁদি ও 
ষবাছুরের অগ্রভাগে লগ্ন আন্রতা)। অপরিণতবুদ্ধি নিগ্রপ্থ ও 
নিগ্রত্থীর সর্বদা এইসব জানা চাই, দেখা চাই, এবং মানসপটে অঙ্কিত 
করিয়া রাখা চাই। এই হইল হুক্্ম আত্রতার কথা ॥ ৪৫ ॥ 

বর্ধাবাস-পরযু'ষণে রত ভিক্ষর যদি আহাঁব ও পানীষের জন্ত ভিক্ষার্থ 

গৃছস্থগৃহে যাইবার ইচ্ছা! হস ভবে তাহার আচার্য, উপাধ্যায়, শ্বির, 
প্রবর্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক অথব! অন্ত ষে-কেহ তাহার প্রধান 

রূপে অধিষিত থাকেন ভ্াহাকে না বলিয়া সে ভিক্ষার্থ বাহির হইতে 
পারিবে না। তাহার আচার্য, উপাধ্যাষ, স্থবির, প্রবর্তক, গণী, 

গণধর, গণাবচ্ছেদক বা ষে-কেহ তাহার প্রধান রূপে অধিষ্ঠিত থাকেন 

তাহাব নিকট তাহাকে ঝলিতে হইবে £ “আপনার অন্থমতি পাইলে 
আমি ভিক্ষার্থ গৃহস্থগৃহে যাইতে ইচ্ছা কবি।” তিনি যদি অনুমোদন 
(বিতবণ ) কবেন, তবে সে গৃহস্গৃহে ভিক্ষার্থ যাইতে পারিবে । এইরূপ 
তিনি যদি অন্থমোদন না করেন, তবে সে ভিঙ্ষার্থ গৃহস্থগৃহে যাইতে 
পারিবে না । এ কথা কেন বলা হইয়াছে? তদস্ত 1-_আচার্ষেবাই 
অপাঁয় ও তাহার প্রতিকাবের উপায় জানেন ॥ ৪৬ ॥ 

বিছা ভূমি (বিস্তাষতন ) বা বিচাবভূমি (মলত্যাগাদি প্রয়োজনে 
বিচরণস্থান ) বা অন্ত কোনও প্রয়োজনের জন্যও অন্গরূপ ব্যবস্থা 

(অর্থাৎ অনুমতি লইতে হইবে )1 গ্রামে গ্রামে পর্যটনের জন্যও 

অভিন্ন ব্যবস্থ। ॥ ৪৭ ॥ 

বর্ধাবাদ-পধুষণে রত ভিক্ষব যদি কোনও নূতন ওঁষধ ইচ্ছা হয়, 
তবে তাহাব আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবিব, প্রবর্তক, গণী, গণধব, 
গণাবচ্ছেদক বা যে-কেছ তাহাঁব প্রধানরূপে অধিঠিত থাকেন, তাহার 
অনুমতি না লইয়! সে কোনও নুতন ওধধ বাবহার করিতে পারিবে 
না। তাহার আচার্য, উপাধ্যায়ঃ গ্ছবির, প্রবর্তক, গনী, গখধর, 



জ্হ পঙ্জোসবণা কপপো। 

পুরও-কািং বিহরই £ “ইচ্ছামি ণং ভংতে | তুৰ.ভেহিং অৰভণু- 
মাএ সমাঁণে অনয়রিং বিগইং আহারিত্তঞ তং জহা £ এবইয়ং বা! 
এবই-খুভো! বা।” তেয় সে বিয়রেজ্জা, এবং সে কগ্পই অন্নয়বিং 
বিগইং আহারিত্তএ। সে কিমাহু ভংতে | আয়বিয়া পচ্চবায়ং 
জাণংতি ॥ ৪৮ ॥ 

বাঁসাবাসং পজ্দোসবিএ ভিকৃখু য় ইচ্ছিজ্জা অ্লয়রিং 
তেইচ্ছিং আউট্টিত্বএ? নো সে কগ্পই অণাপুচ্ছিত্তা আয়রিয়ং বা 
উবজ্কায়ং বা থেরং পবস্ভিং গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং জং বা 
পুবও-কাউং বিহবই; কপপই সে আপুচ্ছিউং আয়রিয়ং বা 
উবজ্কায়ং ব। থেরং পবস্তিং গণিং গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা 

পুবও-কাউং বিহবই £ ইচ্ছামি ণং তুৰভেহিং অব.ভগুন্নাএ দমাণে 
অন্নয়বিং ভেইচ্ছিং আউদ্টিতএ ; তং জহা ঃ এবইয়ং বা এবই- 
খুত্বো বা।” তেয় সে বিয়রেজ্জা; এবং সে কপপরই অন্নয়রিং 
তেইচ্ছিং আউট্িততএ, তে য় সেনো বিয়রেজ্জা; এবং সে নে৷ 

কপপুই অনযয়বিং তেইচ্ছিং আউদ্টিভ্তএ। সে কিমা ভাতে? 
আয়রিয়া পচ্চবায়ং জাণংতি ॥ ৪৯ ॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিএ ভিকৃধূ র ইচ্ছিজ্জা অন্নয়বং ওরালং 
তবোকম্মং উবসংপজ্ঞিত্ত! ণং বিহরিভ্তএ; নে! সে কপপই 
অণাপুচ্ছিত্া' আয়রিয়ং বা উবজ্ায়ং বা থেরং পবভিং গণিং 
.গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা পুরও-কাউিং বিহরই; কপ্নই 
“সে আপুচ্ছিউং আয়রিয়ং বা উবজ্ঘায়ং বা থেরং পবস্তিং গণিং 

গণহরং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা পুবও-কাউং বিহরই । “ইচ্ছামি 
ণং তুবভেহিং অনুন্নাএ সশাঁণে অন্নয়রং ওবালং তবোকম্মং 

উবসংপজ্জিত্তাএঞ। তং জহা £ এবইয়ং এবইখুত্তো বা।” তে য় 
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গ্রণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহাব প্রধানরূপে অধিঠিত. থাকেন, তাঁহাকে 

বলিতে হইবে ! “আপনার অনুমতি পাইলে আমি একটি নুতন বধ 
ব্যবহার করিতে চাই,_-এই পরিমাণে এবং এতবাব করিয়]।” যদি তিনি 
অনুমোদন করেন, তবে সে সেই নূতন ওধধ ব্যবহার করিতে পারিবে। 
কিন্ত তিনি যদি অনুমোদন না কবেন তবে সে সেই নুতন ওষধ ব্যবহাঁব 
করিতে [পারিবে না। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? তদস্ত 
আচার্ষেরাই অপায় এবং তাহাঁব প্রতিকাবের উপায় জানেন ॥ ৪৮॥ 

বর্ষাবাঁস-পধুধণ-রত কোনও তিক্ষুব যদি কোন নূতন রকমের 
চিকিৎসা! কবাইবাব ইচ্ছা হুয়, তবে তাহার আচার্য, উপাধ্যাক় স্থবিব, 
প্রবর্তক, গণী, গণধর, গণাবচ্ছেদক ব1 যে-কেহু তাহার প্রধান-বপে 
অধিষিত থাকেন তীহাঁর অনুমতি না লইয়া! সে তাহা করাইতে 

পারিবে না। তাহাব আচার্য, উপাধ্যাষ, স্থবিব; প্রবর্তক, গণী, গণধর, 
গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ ভাহার প্রধানবপে অধিঠিত থাকেন, 

তাহাকে বলিতে হইবে ঃ "আপনাৰ অনুমতি পাইলে আমি নূতন- 
বকম চিকিৎসা করাইতে চাই £ এই পরিমাণে এবং এতবাব।” 

তিনি যদি অনুমোদশ করেন, তবে সে চিকিৎসা করাইতে পারিবে । 
কিন্ত তিনি যদি অনুমোদন না করেন, তবে সে সে চিকিৎসা কবাইতে 
পারিবে লা। এ কথা কেন বলা হইয়াছে? ভদস্ত !-_-আঁার্ষেরাই 
অপায় ও তাহার প্রতিকারের উপায় জানেন ৪৯ | 

বর্ধাবাস-পধু'ধণ-রত কোনও ভিক্ুর যদি ইচ্ছা হুর যে সে কোনও 
এক উদার তপঃকর্ম সম্পন্ন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে, তবে সে তাহার 
আচার্য, উপাধ্যায়, স্থবির, প্রবর্তক, গণীঃ গণধব, গণাবচ্ছেদক বা 

যে-কেহ তাহার প্রধানবপে অধিষিত থাকেন তাঁহার অন্গমতি না 
লইয়া! কবিতে পাবিবে না। সে তাহাব আচার্য, উপাধ্যাষ, স্থবির, 
প্রবর্তক, গণী, গণধরঃ গণাবচ্ছেদক বা যে-কেহ তাহার প্রধানরূপে 

অধিষ্ঠিত থাকেন তাহাকে বলিবে ঃ "আঁপনাব অনুমতি পাইলে 
আমি একটি উদার তপঃকর্ম সম্পন্ন করিতে চাই ; তাহা এই পরিমাণ 



৩০২ পজ্জেসিবণা কপপো 

উবসংপক্জিত্াঞঞ। তে য়সে নো বিয়রেজ্জাঃ এবং সেনো 
সে বিয়রেজ্জা ঃ এবং সে কপপই অনয়রং ওবালং তবোকম্মং 
কপপ্রই অন্নয়রং ওরালং তবোকম্মং উবসংপজ্জিত্তাএ॥ সে 
কিমাহু ভংতে? আধ্নরিয়৷ পচ্বায়ং জাগংতি | ৫০ ॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিএ ভিকৃখু য় ইচ্ছিজ্জা অপচ্ছিম- 
মারণংতিয়-দংলেহণা-জোসণা-জুপিএ ভভ্ত - পাঁণ- পড়িয়াইক্থিএ 
পাওবগএ কালং অণবকংখমাণে বিহরিভ্তএ বা, নিকৃখমিভ্তএ বা, 
পবিসিত্তএ বা, অসণং বা পাণং বা খাইমং বা সাইমং বা 

আহাবিত্তএ বা উচ্চারং ব৷ পাসবণং বা পরিট্ঠাঁবিত্তএ, সঙ্ভায়ং 
বা কাবিভএ, ধম্ম-জাঁগরিয়ং বা জাগরিভএঞ নো দে কপপপই 
অপাপুচ্ছিত্তা আয়বিয়ং বা উবজ্ঞায়ং বা থেরং পবত্তিং গণিং 
গণহবং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা পুবও-কাঁউিং বিহরই। কপ্রই 
সে আঁুচ্ছিউং আয়রিয়ং বা উবস্থায়ং বা থেবং পবস্তিং গণিং 
গ্ণহবং গণাবচ্ছেয়য়ং বা জং বা পুরও-কাউং বিহরই £ ইচ্ছামি 
ণং তুব ভেহিং অব ভখুন্নাএ সমাণে অপচ্ছিম-জাব জাগরিত্তএ।” 
তে য় সে বিয়রেজ্জা এবং সে কপ.পই অপচ্ছিম-জাব জাগবিভ্তএ 1” 

তে য় সে বিয়বেজ্ৰা এবং সে কপপই অপচ্ছিম-জাব জাগরিভএ ) 
তে য় সে নো বিয়রেজ্জা, এবং সে নো কপ-পরই জাঁব জাগরিভএ। 
নে কিমা ভংতে? আয়রিয়া পচ্চবায়ং জাণংতি ॥ ৫১ ॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসেবিএ ভিকৃধু য় ইচ্ছিজ্জা বং বা পড়িগহং 
বা কংবলং বা পায়পুংছণং বা অন্নয়রং বা উবহিং আয়াবিত্তএ বা 

পায়াবিত্তএ বা। নো দে কপপই এগং বা অণেগং বা অপড়িন- 
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ও এত-বার হইবে।” তিনি যদি অনুমোদন করেন, তবে সে ও 

তপঃকর্ম করিতে পারিষে। আব তিনি যদি অন্থমোদন না! কয়েন, তৰে 

সে তাহ! কবিতে পাবিবে না। এ কথ! কেন বলা হইয়াছে ? ভদস্ত !__ 
আচার্যগণই অপায় ও তাহা হইতে মুক্তির উপাষ জানেন ॥ ৫০ ॥ 

* বর্ধাবাস-পধুধণে-বত কোনও তিক্ষুর যদি ইচ্ডা হয যে অপশ্চিম্* 
মবণাস্তিক-সংলেখনা নামক তপন্তা সাধন ঘ্বাবা অথবা পানাহার বর্জন 
করিয়া অথবা পাপের স্তাষ নিঃস্পন্ম থাঁকিয! শেষ দিনের প্রতীক্ষা 

করিবে অথবা অশনীয়, পানীয়, খাগ্ভ বা শ্বাছ্য আহাব কবিবাব জন্তয 

বাহির হইবে, অথবা! মল-মূত্র ত]াগ কবিবাৰ জন্য নিজ্রান্ত হইবে, 
অথব। স্থাধ্যায় ব্রত গ্রহণ করিবে অথবা ধর্মজাঁগরণ ব্রতের অনুষ্ঠান 

করিবে,-তাহ! হইলে সে তাহাব আচার্য, উপাধ্যাষ, স্থৃবিব, প্রবর্তক 

গনী, গণধর, গণাবচ্ছেদক অথবা যে-কেহ ভাহাব প্রধানবপে অধিষ্ঠিত 
থাকেন, তাহাকে লা বলিয়া (এই সব কর্মে কোনওটি ) কবিতে 

পাঁবিবে না। সে তাহাব আচার্য, উপাধ্যায়, স্থৃবিব, প্রবর্তক, গণী, 

গণধব, গণাঁবচ্ছেদক বা যে-কেহু তাহাব প্রধানকপে অধিঠিত থাকেন, 
তাহাকে বলিবে £ “আপনাব অনুমতি পাইলে আমি অপশ্চিম- 
মৃবণান্তিক-সংলেখন! নামক তপন্তডা সাধন ছারা, অথবা পাঁনাহাব বর্জন 

দ্বাবা অথবা পাপের ন্তায় নিংস্পন্দ থাঁকিষা শেষ দিনেব প্রতীক্ষা 

করিতে চাই, অথবা অশনীয়, পানীষ, থাগ্ বা স্ব আহারেৰ উদ্দেশে 

ৰাছিবে যাইতে চাই, অথবা! মল-মৃত্র ত্যাগ করিবাব গগ্ত নিজ্রান্ত 
হুইতে চাই, অথবা স্বাধ্যাক্স ব্রত গ্রহণ করিতে চাই, অথবা ধর্মজাগরণ 
ভ্রতের অনুষ্ঠান কবিতে চাই।* তিনি যদি অনুমোদন কবেন, তবেই 
সে এইসব কবিতে পাবিবে। কিনব তিনি যদি অনুমোদন না করেন, 
তবে সে এসব কবিতে পারিবে না। একথা কেন বলা হুইযাছে? 
তবস্ত ! আচার্ষেবাই অপাঁয় ও তাহা হইতে মুক্তিব উপাক্স জালেন ॥ ৫১॥ 

বর্ষাবাস-পধৃর্বণ-কাঁলে যদি কোনও ভিচ্কু তাহার বন্ত্র, তিক্ষাপাত্র 
(প্রতিগ্রহ ), কঙ্ছল, প:-পৌছা বা অন্ত কোনও উপধি শুকাইভে 

বা তাতাইতে ইচ্ছা করে, ভণহা হইলে সে একজন বা বহুজনকে না 
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বিভ্তা গাহাঁবই-কুলং ভত্তাএ বা পাাএ বা নিক্খমিভএ বা 
পবিসিত্তএ বা অসণং বা আহারিভ্তএ, বহিয়া বিয়ার-ভূমিং বা 
বিহার-ভূমিং বা সঙ্ায়ং বা করিত্তএ, কা-উস্পগ্গং বা ঠাঁণং বা 
ঠাইত্তএ। অথি য় ইথ কেই অহা-সন্নিহিএ এগে বা অণেগা বা, 
কগ্ই সে এবং বদিভএ £ “ইমং তা, অজ্ঞো ! মুহুভগং জাঁাহি 
জাঁব তাৰ জহং গাহাবই-কুলং ভত্তাএ বা পাণাএ বা নিকৃখমিত্এ 
বা পবিসিত্তএ বা অসণং ব৷ আহাবিভ্তঞ বহিয়! বিয়ারভূমিং বা 

বিহাব-ভূমিং বা সঙ্তবায়ং বা কবিত্তএ কাউস্সগ্গং বা ঠাণং বা 

ঠাইভ্ভএ।, সেয় সে পড়িস্ুণিজ্জা, এবং সে কপ্পই গাহাঁবই-কুলং 
তং চেব; সেয় সে নো পড়িম্থৃণিজ্জা, এবং সে নো কপ্পই গাহাবই- 
কুলং জাব কা-উদ্সগৃ্গং ব। ঠাণং বা ঠাইত্তএ ॥ ৫২॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণঘ নো কপপই নিগ্গংথাণ বা 
নিগ্গংঘীণ বা অগভিগ্গহিয়-স্জ্জাসণিএণং হোভএ আয়াণ 
মেয়ং ঃ অণভিগ্গহিয়-সেজ্জাসণিয়স্স অণুচ্চা-কুইয়স্স অপট্ঠা- 
ৰংধিস্স অমিয়াসণিয়স্স অণাতাবিয়স্স অসমিয়ম্স অভিক্খণং 
অভিকৃখণং অপড়িলেহণা-সীলস্দ অপমজ্জরণা-দীলস্স তহা৷ তহা 
গং সংজমে ছুরারাহয়ে ভবই ॥ ৫৩ ॥ 

অণায়াণমেয়ং ই অভিগ্গহিয়-সেজ্জাসণিয়স্দ উচ্চা-কুইয়স্স 

অট্ঠা-বংধিস্স মিয়াসনিয়স্ম আয়াবিয়স্স সমিয়স্ন অভিকৃখণং 
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জানাইয়া তাহা কবিতে পাবিবে নাঃ আহাব বা পানীয়ের জন্ত 

ভিক্ষার্থ গৃহস্থগৃহে প্রবেশ করিতে ব! তথ! হইতে নিঙ্ান্ত হইতে পারিবে 
নাঃ অশনীষ আহার কবিতে পারিবে না, বাহির হুইক্া বিহারভূমি 
(শান্রান্থশীলন স্থান) অথব! বিচরণ-ভূমিতে যাইতে পারিবে না; 
স্বাধ্যায বা শান্ত্াধ্যয়ন আরম্ভ করিতে পাবিবে না; কাযোৎসর্ণের 

জন্ত নির্দিষ্ট উচ্স্থানে স্থিত হইতে পাঁবিবে ন। সেখানে অতিসন্গিহিত 
স্থানে এক ব1 অনেক ব্যক্তি ঝাঁহারা থাকিবেন তীহাঁর বা তাহাদিগের 

নিকট এইকপ বলিতে হুইবে ঃ আর্য! এক মুহূর্ভড অপেক্ষা কবিষ। 
এই কথাটা শ্ষ্থন। আমি আহার বা পানীয়ের জন্য ভিক্ষার্থ বাহির 

হইতে চাই) আমি অশনীষ, পানীয়, খাগ্, বা স্বাদ্ক আহাঁব করিতে 
যাইতে চাই ? বাহিৰ হুইযা বিহাঁবভূমিতে বাইতে চাই $ বিচরণ ভূমিতে 

(মেলমুত্রত্যাগার্থ) যাইতে চাই স্বাধ্যায় আঁবস্ত করিতে চাই? 
অথব| কায়োৎসর্গেব জন্ত নির্দিষ্ট উচ্চ স্থানে স্থিত হইতে চাই।” যদি 
তিনি বা তাহাবা। তাহাঁব কথা শোনেন ( অর্থাৎ অনুমতি দেন ), তবে 
সে প্রপৰ করিতে পাঁবিবে। কিন্তু যদি তিনি বা তাহারা তাহাব 
কথা না শোনেন, তবে সে প্রসব কবিতে পারিবে না॥ ৫২ ॥ | 

বর্ধাবাসপধূধণে রত প্রত্যেক নিগ্রপ্থ ও প্রত্যেক নিগ্র্থীর আপন 

আপন শয্যা ও আসন থাকা চাই। না থাকা অনুমোদিত ন্হে। 
এ বিষয়ে গ্রহ্ণীধ বিধি এই £ ষে নিজের অন্ত পৃথক্ শয্যা ও পুথক্ 
আসন গ্রহণ কবে নাই, যাহার মেকদণ্ড ( কুক্ষি ) উচ্চ নহে (বক্র ), 
যে অষ্টার্থ বন্ধন পূর্বক (বীবাপন যোগাসনাঁদি ) আসনে অধিঠিত নছে, 
যে তপশ্চবণছুঃখ সহ কবে নাই, যে প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্রত গ্রহণ করে নাই, 
ঘন ঘন যাহীর স্ব-ক্রটি-পর্যবেক্ষণে যে অভ্যত্ত নহে, গাঁন-মার্জনাদিতে 
যে অভ্যন্ত নহে, তাহার পক্ষে সংযম দুঃসাধ্য হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ 

এ বিষষে বিধিবিকন্ত এই £ যে নিজে জন্থ পৃথক্ শয্যা ও পৃথক্ 
আসন গ্রহণ করে, যাঁহাব মেকদণ্ড উচ্চ (বক্র নহে), যে অধরা 
বাধিয়া আসনে অধিচিত থাকে, যে মধ্যে মধ্যে তপশ্চরণছুঃখ সহ 
কবিতে অভ্যস্ত, যে গ্রতিজ্তাপূর্বক ব্রত গ্রহণ করে, ঘন ঘন তপশ্চরণের 

(0, 2, 937৮39 
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'অভিক্থণং পড়িলেহণা-দীলস্স পমজ্ণা-দীলস্স তহা৷ তহা! ণং 
সংজমে সুআরাহএ ভবই ॥ ৫৪ ॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসিবিম্লাণং কপ.পই নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ 
ব1 তও উচ্চার-পাসবণ-ভূমীও পড়িলেহিত্তএ ; ন তহা হেমংত- 
গিম্হাস্থ জহা ণং বাসাস্ু। সে কি মানু ভংতে? বাসা 

গং ওসন্ং পাণা য় তণা য় বীয়া য় পণগ! য় হরিয়াণি য় 
ভবংতি ॥ ৫৫ ॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াঁণং কপপই নিগ্গংথাণ ব! নিগ্গংঘীণ 
বা তও মত্তগাইং গিণহিত্তএ) তং জহা! ঃ উচ্চার-মভ্তএ, পাঁসবণ- 

মত্তঞ খেল-মত্তএ ॥ ৫৬ ॥ 
বাসাবাসং পজ্জ্বোসবিয়াণং নো৷ কপপই নিগ্গংথাণ বা 

নিগ্গংঘীণ বা পরং পজ্জোসবণাও গো-লোম-প্পমাণ-মিত্তা বি 

কেসা তং রয়ণিং উবায়ণাবিস্তএঞ, অজ্জেণং খুর-মুংডেণ বা লুৰ্- 
সিরএণ বা হোঁয়ববং দিয়া ; পক্খিয়া আবোবণা, মাসিএ খুবা- 

মুংডে, অদ্ধ-মাসিএ কত্তরি-মুংডে, ছন্মালিএ লোএ, সংবচ্ছরিএ বা 
থের-কপ্পে ॥ ৫৭ ॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবিয়াণং নো কগ্নই নিশ্নংঘাণ বা নিগ্নংখীণ 
বা পরং পজ্জ্বোসবণাও অহিগরণং বইভ্তএ; জে ণং নিগ্গংো বা 
নিগ্গংথী বা পবং পজ্দ্রোসবণাও অহিগরপং বয়ই, সে ণং£ 
অকপ.পেণং অজ্ঞ! ' বয়সি তত বন্তবেব পিয়া। জে ণং 

নিগ্পথো বা নিগ্নঘী বা পবং পজ্জোসবণাও অহিগরণং বয়ই, 
সে ণং নিজ জূহিয়বেৰ পিয়া ॥ ৫৮॥ 

বাঁসাবাসং পজ্দোসবিয়াণং ইহ খলু নিগ্গংথাঁণ বা নিগ্গংথীণ 

বা অজ্দে ব কক্খড়ে কড়,এ বিগ্গহে লমুপ-পজ্ধিজ্ঞা, সেহে 
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জরটি-পর্য্যবেক্ষণে যাহার অভ্যাস আছে, ছজান-মীর্জনাদিতে যে দ্মু-অভ্যন্ত, 

তাহার পক্ষে সংযম সহজ-লভ্য হইয়া! থাকে ॥ ৫৪1 

বর্ধাবাসপধুধণে রত নিগ্র্থ বা নিগ্র্বীর মল-মৃত্র-ত্যাগের অন্য 
তিনটি স্থান নির্দিষ্ট থাকা চাই, হেমন্ত ও শ্রীক্স খতুতে না হইলেও 
বর্ষাকালে ইহা! একান্ত আবশ্তক। একথা কেন বলা হুইল? তদন্ত! 

বর্ধাকালে অনেক ক্ষুত্র প্রাণী, ক্ষুদ্র তৃণ বীঘ্ধ, উই প্রভৃতি কুত্র জীব 
এবং দ্র উদ্ভিদ জন্বিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥ 

বর্ধাবাসপধুধণে রত নিগ্র্থ ও নিগ্রস্থীদিগের তিনটি পাল্র রাখা 
চাই £ মল ত্যাগের পাত্র, মুত্র ত্যাগের পাত্র ও নিঠীবন ত্যাগের পাত্র 

॥ ৫৬0 

বর্ষাবাসপযুধণে রত থিগ্রন্থ ও নিথরবীদিগের মন্তকে ধদি গে" 
লোম-প্রমাণও কেশ থাকে, তবে পধুষণের পব তাহারা এক ব্াত্রিও 

সে অবস্থায় কাঁটাইতে পাঁরিবে না। আর্যেবা (অর্থাৎ নি্রথ বা 
ভিক্ষবা ) ক্ষুর-সুণ্তিত বা লুগ্ত-শিরস্য থাকিতে পারিবেন | (নিগ্রস্থীর ) 

পক্ষে পক্ষে বেণী আরোপণ বা স্থাপন কবিবেন। (মুণ্ডন বিষয়ে) শ্থবির- 
কল্প (স্থবিরদিগেব ব্যবস্থা) এই যে প্রতিমাসে ক্ষুর-মুগ্ডন, অর্ধযাঁসে কর্তন 
(কাচি দিয়া কাটা ) এবং ছ*মাল বা বৎসরাস্তে লোচ ব1 উৎপাঁটন 

করিতে হইবে ॥ ৫৭॥ 
বর্ধাবাসপযু্ধণে রত নিগ্রশ্থ বা নিগ্রন্থীরা পধুধণের পব পক 

ভাধাম্গ কথা কহিবে না। যে নিগ্রন্থ বা নিগ্রণ্থী পধুধশের পর পক্ষ 
ভাবায় কথা কহে, তাহাকে বলিতে হইবে £ "আর্য! তুমি শিষ্টাচার- 
বিরুদ্ধ (অ-কল্প) তাঘায় কথ। কহিতেছ।” যে নিগ্র্থ বা নিশ্রস্থী 

€ইহার পবও ) পযুধণান্তে পরুষ কথা কহিবে, তাহাকে সংঘ-বহিষ্কত 
[ নির্ব্যাহীক্কত ] করিতে হইবে ॥ ৫৮ ॥ 

বর্ধাবাসপধূধণে রত নিগ্রপ্থ ও নিগ্র-হ্থীরা উপহাপাত্বক ভীব্র বাদ* 

বিসংবাদ [বাগৃযুদ্ধ ] অবিলম্বে বর্জন করিরে। শিগ্ধা জোঠকে 
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রাইণিয়ং খাঁমিজ্জা, বাইণিএ বি সেহং খাঁমিজ্জা। [গর ১২০০] 
খমিয়ববং, খমাবিরববং, উবসমিয়ববং, উবসমাবিয়ববং, সম্মুই- 
সংপুচ্ছণা-বহুলেণ হোয়ববং, জো উবসমই, তস্স অথি আরাহণা ? 
জো ন.উবসমই, তস্স নথি আরাহণা, তম্তা অপ.পণ! চেব 
উবসমিয়ববং। সে কিমান্ছ ভংতে? উবসম-সারং খু সামগ্সং 
॥ ৫৯॥ 

বাসাবাসং পজ্জোসবির়াণং কপ-পই নিগ্নংখাণ বা নিগ্নঘথীণ বা 
তও উবস্নয়া গিণ.হিত্তএ ; তং বেউবিবয়! পড়িলেহা সাইজ্জিয়া 
প্মজ্জণা ॥ ৬০ ॥ 

বাসাবাসং পজ্ঞোসবিয়াণং কপ.পই নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ 
বা অময়বিং দিসিং বা অধুদ্দিসিং বা অবগিদ্িয় অবগিষ্ধিয় ভ্ত- 
পাঁণং গবেসিত্তএ। সে কিমা ভংতে? ওসম্ং মণ! 
ভগবংতো৷ বাপান্থু তব-দংপউত্তা ভবংতি। তবস্সী ছুবংবলে 
কিলংতে মুচ্ছিজ্জ বা! পবড়িজ্জ বা, তামেব দিসিং বা! অথুর্দিসিং বা 
সমণা ভগবংতো পড়িজাগরংতি ॥ ৬১॥ 

বাসাবানং পঙ্জোসবিয়াণং কপপই নিগ্গংথাণ বা নিগ্গংথীণ 
বা জাব চত্তারি পংচ জোয়ণাইং গংতুং পড়িনিয়ত্তঞ অংতর! বি য় 

সে কপপই বখএ, নে! দে কপপই তং বয়ণিং তেব উবায়ণা- 
বিস্তএ ॥ ৬২॥ . 

ইচ্চেয়ং সংবচ্ছরিরং থেব-কপ-পং অহ্থা-হুভ্ং অহা-কপপং 
অহা-মগ্গং অহা-তচ্চং সম্মং কাএণ কাসিত্তা পালিত্তা সোভিভা! 

তীবিভ্তা কিট্টিভা! আবাহিত্তা আঁপাঁএ অনুপালিতা, অখেগইয়া 
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[রাদ্বিককে ] ক্ষমা! করিবে এবং জ্যেষ্টও শিথ্যকে ক্ষমা করিবে। ক্ষমা! 
করা চাই, ক্ষম! করান চাই; শান্ত হওয়া চাই, শান্ত কহ? চাই। বেশি 

বেশি করিষা গ্রীতিকর কুশলপ্রশ্ন ভিজ্ঞাসাদি করা চাই। যে শান্ত 
হয় তাহারই হয় আরাধনা । যে শান্ত না হয তাহার আরাধনা 
হয় না। সেইজন্ত নিজে নিজে স্বচেষ্টায় শান্ত হইবে। এ কথা কেন 
বলা হইয়াছে? ভদস্ত ] শাস্তিই শ্রামণ্যের সাব ৫৯1 

বর্ধবাসপধুধণবত গিগ্রঞ্থ ও নিগ্র্থীদের প্রত্যেকের তিনটি কবিয়া 

উপাশ্রনন (বা আশ্রক়গৃহ) থাকা চাই। সেইগুলিতে ঘন ঘন 
পর্যবেক্ষণ করিতে হুইবে এবং ঘন ঘন গ্রমার্জনা! করিতে হইবে ॥ ৬০ ॥ 

বর্ধাবাসপযু্ধণবত নিগ্র্থ বা নিগ্রশ্থী যখন আহার্য ও পানীয়লেব 

অন্বেষণে নিঙ্তণান্ত হইবেন তখন তীহাঁর! যে দিকে বা যে বিদিকে ষাইবেন 

তাহা জানাইয়! জানাইয়া যাইতে হুইবে। এ কথা কেন বলা 
হুইয়াছে? তদন্ত !_-ভগবান্ শ্রমণেবা বর্ষাকালে প্রীয়ই তপস্যা 

প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তপন্বী দূর্বল ও ক্লান্ত হুইয়৷ যদি পথে মৃক্ছিত 
বা ভূপতিত হুইযা পড়েন, তবে (যে দিক বা বিদিকের কথা তাহারা 
বলিষ গিষাছেন) সেই দিক বাবিদিকে অন্ত শ্রমণের! সর্বদা লক্ষ্য 

রাখিয়া থাকেন ॥ ৬১ ॥ 

বর্ধাবাসপধূষণে রত নিগ্রদ্থ বা নিগ্র্ী চাবি বা পাচ যোজন পথ 
ধাইতে এবং যাইয়া ফিরিয়া আসিতে পাঁবে। মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ 
মধ্য পথে তাহাঁব! কিছুক্ষণ বাস করিতে পারে, কিন্তু সেইখানে সেই 
রাত্রি কাটাইঙ্গা দিতে পারে না ॥ ৬২ ॥ 

এই সংবৎসরীর স্ববির*কল্প হুত্রান্ুসাবে, বিধানানুসাবে, সৎপথ 
অঙ্গুপরণ করিয়াঃ প্রকৃত তথ্য মানিয়া, নিজ দেহেব দ্বার। সম্যক্ অনুষ্ঠান 

কবিয়া, সম্যক পালন কক্ষিয়া, শোতন ভাবে অনুষ্ঠানাদি সাজাইয়া, 

সম্পূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠান সমাগ্ড করিয়া, বর্ষের গুণগাঁন কীর্তন করিষা এবং 
শান্্াদেশ অনুনারে সমস্ত বিধি পালন করিয়া আচার্ষগণ, শ্রমণগণ 
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সমণা নিগ্খংথা তেশেব ভব-গৃগহণেণঃ সিঙ্াংতি বুভ্বাংতি যুচ্চংতি 
পরি-নিবইংতি সবব-ছুক্খাণং অংতং কবেংতি, অথেগইয়া 
দোচ্চেণং ভবগ্গহণেণং সি্ধাংতি বুদ্াংতি মুচ্চংতি পরি-নিববইংতি 
বব-ছুক্খাঁণং অংতং কবেংতি, অথেগইয়া তচ্চেণং ভবগনহণেণং 
পিগ্বাংতি বভ্বাংতি সুচ্চংতি পরি-নিববইংতি স্ব্ব-ছুকৃথাঁণং অংতং 
করেংতি, সত্ব-্ট্ঠ ভব-গ্ুহণাইং নাইকৃকমংতি ॥ ৬৩॥ 

তেণং কালেশং তেণং সমএখং সমণে ভগবং মহাবীবে 
রায়গিহে নগরে গুণসিলএ চেইএ বহুণং লমণাগং বহুথং সমণীণং 
বহুণং সাবয়াণং বহুণং সাবিয়াণং বনুণং দেবাণং বহুণং দেবীণং 
মন্থা-গএ চেব এবম্ আইকৃখই, এবং ভাসই, এবং পন্নবেই, এবং 
পৰবেই পজ্জোসবণাঁঁকপপ্ং নামং অঙ্থায়ণং স-অট্ঠং স-হেউরং 
স-কাবণং স-ন্ুত্তং স-অথং স-উভয়ং স-বাগিরণং ভূজ্দো ভূজ্জো 
উবদংসেই ত্তি বেমি ॥ ৬৪ ॥ 

পঁতজ্জাসবণা-কপপা সমচভা। 
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বা নিগ্রস্থগণ এই জদ্মেই (অর্থাৎ জল্মান্তব পরিগ্রহ না করিয়াই) 
সিদ্ধি লাভ, বুদ্ধত্ব লাও, মুক্তি লাভ, পরিনির্বাণ লাত করিযা সর্ব দুঃখের 

অস্ত্র করিয়া! থাকেন! কেহ কেহ দ্বিতীয় জন্মে (অর্থাৎ জন্মান্তরে ) 
অথবা তৃতীষ জন্মে এইরূপ সিদ্ধিলাভ, বুদ্ধতুলাত, মুক্তিলাভ ও পরি- 
নির্বাণ লাভ করিয়া সর্ব ছুঃখের অন্ত করিষা থাকেন। সাঁত-আঁট 

জন্মের অধিক কাহাকেও অপেক্ষা করিতে (ব1 সাত-আট জন্ম অতিক্রম 
করিতে ) হয় না ॥ ৬৩০ 

সেইকালে নেই লময়ে শরণ ভগবান্ মহাবীর বাজগৃহ নগরে 
গুণশিলক নামক চৈত্যে বহু শ্রমণ, বহু শ্রমণী, বহু শ্রাবক, বহু আাবিকা, 

বছ দেব ও বছ দেবীব মধ্য-গত হইয়া উদ্দেশ্ত সহ, যুক্তি সহ, ইতিবৃত্ত 
সহ, স্ুত্ার্থ সহ, পুনবাষ নুত্র ও অর্থ লহ এবং অর্থগত ও ব্যুৎপত্তিগত 
বিশ্লেষণ সহ এই পধুধণাকল্প নামক অধ্যফন (অধ্যায়) পুনঃ পুনঃ 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাষায় প্রকাশ কবিয়াছেন (ভাষ্য করিয়াছেন ), 

বিদিত করিযাঁছেন এবং দ্বষং অনুষ্ঠান করিয়া! প্রয়োগরীতি বুঝাইফ়্া 
দিয়াছেন॥ এই বলিলাম 1 ৬৪ ॥ 

পন্ুত্িণা-কল্প সমাপ্ত? 


